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PRZEDMOWA

do pier\vszego ^vydania.

r isa o pismach wielkiego pisarza i to za

przedmow do pism jego podawa, jest rzecze,

bardzo uywane,, ale nudn, niestósoAvn, i po-

spolicie nieczytan. Wydawcy niniejszej ksiki

o pismach Mochnackiego rozprawia nie bd.
Publiczno ju je ocenia; czytelnik nieporów-

nane ich zalety sam najlepiej uczuje. Wspomnie-

ray tylko o jednej maxymie Mochnackiego wpi-

saniu. Do wszystkich zalet pióra Mochnackiego,

czya si nieporównana atwo, pisa szybko,

i jak od razu napisa tak drukowa : zdarzao si

jednak, e cae wiartki i arkusze przemazywa,

a kiedy mu znajomi mówili e przez to robi

szliod, odpowiada, nigdy czoiciek tego nie alo-



ica co zmaza. W pisarskim zawodzie jest to

Avielka nauka.

Ksigarnia polska wydajc zbiór niniejszy,

pragnie odda usug Litei'aturze i Historyi ojczy-

stej, gromadzc w jedn cao rozrzucone a za-

wsze po mistrzowsku krelone pisma Mochna-

ckiego, które za nauk jzyka polskiego i poli-

tyki narodowej, i za materyay do historyi po-

wstania narodowego w 1831 r. sluy bd; chce

oraz odda cze pamici wielkiego pisarza, po-

lityka, i dobrego Polaka, px*zcznaczajc dochód

z wyprzeday tej ksiki, na opdzenie kosztów

pomnika stawianego Mochnackiemu w Auxerre

(Yonne) przez Tuaczów polskich.

Mochnacki przepdzi w Auxerre ostatnie dni

ycia wytrawionego gorcem czuciem Ojczyzny,

i nateniem wszystkich si wielkiego umysu do

jej ratowania, a nastpnie do nauczania Polaków

jak j z grobu dwiga maj. Po mierci Mo-

chnackiego, rozebrawszy ciao jego, doktorowie

znaleli serce rozszerzone a wszystkie organa y-

wotne, pomimo najskromniejszego ycia, tak zu-

yte jak u zgrzybiaego starca.

Mochnacki przed ostatni saboci swoj prze-

powiada swój bliski koniec. Nie raz w czasie



przechadzek, wpada w rodzaj zachwytu i otacza-

jcym go ziomkom gada o cudach tamtego wiata,

które spostrzega w grze ducliów. ,,Wy niesy-

„szycie tego, mówi on, ale ja co si w lii'ótce

z niemi pocz, ju je przeczuwam, ju sysz

„ich gr liarmonijn Ivtóra wiat napenia. .
." Pa-

trzali na niego w zadumieniu przyjaciele, i wspól-

nie z Mochnackim przeczuwali mier jego. Mo-

chnacki w wylaniu si dla siebie tych przyjació,

w t^j czci narodowój które, go otaczali, w tej mi-

oci które, mu pi'zy mierci przez starania swoje

okoo niego okazywali, widzia nagrodzone wszy-

stkie przeladowania któremi go niesprawiedli-

wo lub zawi ziomków przez cay bieg ycia

cigay. Zy ubogi, i umar uliogi.

Micha Podczaszyski*) napisa w kilka dni

nastpujce, wiadomo o yciu Mochnackiego.

*) Podczaszyski wielce zasuony Literaturze ojczystej o

kilka miesicy tylko pi-zey przyjaciela swego. Umar w Pa-

ryu d. 4, Lipca 1835 r. majc lat 34.



Wzmianka o yciu

Maurycego Mochnackiego,

„Maurycy Mochnacki zmary w Auxerre dnia

20 Grudnia 1834, urodzi si w Galicyi we wsi

Bojaniec roku 1804. Cale wychowanie swoje

odebra w domu rodzicielskim. W adnych szko-

ach publicznych nie by; w roku tylko 1819-

1820 chc§c by przyjtym do Uniwersytetu War-

szawskiego, przez kilka miesicy uczszcza do

tamtejszego Lyceum. O r. 1820 do 1823 by
ci,gle w Uniwersytecie, w wydziale prawa ; kiedy

jedna, nic jjrawie nie znaczca okoliczno zmie-

nia wszystkie jego zamiary, i na dalszy bieg

ycia jego wpyw swój wywara. — Na kilka-

nacie dni przed zoeniem magistrowskiego exa-

minu, we wasnem mieszkaniu, napadnity przez

policyanta i zelony, gdy chcia napa odeprze,

porwany do wizienia, z rozkazu W. Xicia przez

40 dni pod golem niebem, z najwikszymi zbro-

dniarzami przeznaczony by do robót publicznych

w ogrodzie belwederskim. — Niepoprzesta jednak

Konstanty na tm jednem okruciestwie: kaza



go wykreli z listy uczniów uniwersytetu, za-

broni mu zdawa examinu magistrowskiego, i

da rozkaz wszystkim wadzom rzdowym, aby

go do adnego urzdu publicznego nie przypu-

szczay. W kilka miesicy póniej, Koramissya

ledcza warszawska, dowiedziawszy si z zezna

jednego winia w Litwie: e Mochnacki by
czonkiem gminy akademickiej l^owarzystioa pa-

tryotycznego, szeroko wówczas rozgazionego po

caej Polsce, wtr,cia go do Karmelitów. — Mo-

chnacki w wizieniu zwizku nie wyda, nikogo

nie skompromitowa, co móg zaprze to zapar,

i ledwie po dziewiciomiesicznych mkach wy-

puszczony zosta' na wolno*). Pi-zed uwizie-

*) Nieprzyjaciele jednak Mochnackiego do mierci nie mogli

mu przebaczy, e drczony godem i rónemi innemi mkami,

podpisa, czyli uoy plan jakoby zatamowania owiaty w kraju

przez urzdzenie nowe edukacyi publicznej. Jak gdyby Rossya

potrzebowaa w tej mierze nauki 18 letniego winia, lub eby

opinie i rozumowania abstrakcyjne, w wizieniu przymusem

wycinite (tak jak bya wycinita przysiga caego narodu na

wierno Carowi) byy czynami pocigajcemi za sob:j hab
u wspóobywateli. Myli w tem pimie zawar te, byy mylami

Nowosilcowa, albo raczej jego namiestników Szaniawskiego i

Hankiewicza, którzy dla tego starali si skoni ]V|ociuackiego

do przyjcia ich za swoje i do przyczenia uoonego w ten



niem swojem nic jeszcze nie pisa, prócz drobnych

artykuów, które umieszcza yv Astrei roliu 1823.

Dopiero w r. 1825 wraz z Podczaszyskim, zao-

y pismo miesiczne naukowe p. t. Dziennik

Wa7'szawsl.i ; lecz do redakcyi jego tylko przez

sze pierwszych miesicy nalea. Póniej gdy

zakaz W. Xcia nieprzypuszczania go do a-
dnych urzdów, pomimo najusilniejszych stara

familii i przyjació nie móg by cofnity: Mo-

sposdb jjisma, do proby o uwolnienie z wizienia; aeby do-

wie cesarzowi Alexandrowi, e wizienie u Karmelitów, wieo
wtedy zaoone na wzór pokutnych wizie Ameryki pónoc-

nej, miao na celu popraw moraln, naprowadzenie modyci

um^-slów na drog któr^ rzd za zbawienn uwaa. Ci jednak,

którzy ten krok Moclmackicgo (dowód tylko pocioci wieku

modego) za zbrodni ogaszali, zapomnieli, e pismo to nigdy

nie byo szkodlwem dla kraju, e owszem skazane bjlo na za-

pomnienie w aktacli Kommissyi ledczej — i gdyby kondaita

Mochnackiego w czasie dyktatury nie bya taka jak bya, pew-

nieby o tem pimie nigdy wiat nie wiedzia, a jeeliby si do-

wiedzia, za nicby je uwaa. — Ale nieprzyjacioom rewolucyi

szo wtedy o zdyski-edytowanie jego osoby, o oczernienie jego,

o zbaamucenie o])inii publicznej; bo mniemano e od tego

zbawienie kraju zawiso. Uwiedziona publiczno zawierzya,

e to co doradza Mochnacki w pierwszych dniach rewolucyi,

byo tak szkaradne jak myli Nowosilcowa, Szaniawskiego i

Hankiewicza w owem pimie zawarte .... I przeciwnicy Moch-

nackiego zwyciyli (Przypis Autora.)



chnacki inia zamiar zosta adwokatem, aby w tej

karyerze niezawisej od kaprysów wadzy rzdo-

wej, móg znaleó rodki dalszego ksztacenia si

w ulubionyci sobie naukacli. Ale i tu wola W.

Xcia stawia mu zapor. Nie pozwolono mu

zda examinu magistra, który, jak wiadomo, by
gównym warunkiem dla starajcych si o tytu

adwokata. Co wiksza, grob nowego uwizie-

nia i przeladowania nawet niewinnej familii,

gwatem go wtrcono do bióra cenzury; bo na

t<ij tylko drodze rzd otwiera dla INIochnackiego

pole do zasug. Wasnorczne pismo Szania-

wskiego ogoszone w gazetach za dyktatury, do-

wiodo juz jakiej wagi byy zarzuty nieprzyjació

Mochnackiego przypominajcych mu dwumiesi-

czne urzdowanie w cenzui*ze. Na tm urzdo-

waniu Mochnacki tak wszystlco robi w brew za-

miarom rzdu, e go zrazu strofowano pokilka-

kro na pimie, a potem wygnano z bióra, jako

niegodnego zaufania rzdu.

Te wszystkie przeladowania zmusiy go do

zajcia si pi*ac do której najmniej by usposo-

biony. W latach 1826. 27. 28. 29. i 30. nalea

do redakcyi Izydy Polskiej, pisma powiconego

przemysowi i rolnictwu: naprzód jalco tlómacz,



potem jako kollaborator gównego wydawcy, ty-

tuem dyet pobierajcy pac adjunkta wydziau

labryk w ministeryum spraw wewntrznycli ; bo

nawet na ten ui'zd nie móg otrzyma nomina-

cyi z woli W. Xicia. — Rewolucya tedy zastaa

go pozbawionego monoci piastowania urzdów

krajowycli, a kommissya wyznaczona przez Dy-

Ittatora do przejrzenia papierów pozostayci pa

W. Xiciu, znalazszy miedzy niemi liopi, pisma

karmelickiego, uznaa take za rzecz stosown

ogosi Mochnacliiego za niegodnego piastowa-

nia urzdów w kraju.

Nalegc do redakcyi Izydy, Moclinacki nie

przestawa powica si ulubionym sobie przed-

miotom, to jest filozofii i literaturze, uwaajc

jedne i drug jako jedyny w owym czasie ro-

dek zajcia umysów i utrzymania icli cigle

w stanie, jak powiada, insurrelccyi. W tym du-

chu z Xawerym Bronikowskim naprzód Gazet

Polslc, której od 1 grudnia 1829 by redakto-

rem, a potem Kuryera Polskiego, do którego co-

dziennie prawie podawa artykuy a do wybu-

clinicia rewolucyi. — Pomijam liczne a bezi-

mienne pisma które w tej epoce ogasza, najgo-

dniejsze jest uwagi pismo pod tytuem: Gos



ohyicatela z ziemi zahranij, które w rkoplmie

w niezliczonych exemplarzach po calyni kraju si

rozeszo, i zbawienny sprawio skutek na umy-

slacli czonków sdu sejmowego, do których au-

tor przemawia. Ostatnich dni przed wybuchnie-

niem rewolucyi, ogosi Iszy tom swego dziea

o lAteraturze.

Wród tych zatrudnie naukowych, które za

rozrywlt raczój uwaa, nie przestawa z bratem

swoim Kamillera, uczniem szkoy podchorych,

pracowa we wszystkich spiskach, jakie od koro-

nacyl Mikoaja w 1828 roku modzie wojskowa

knowaa. W dniu 29 listopada 1830, z bi*onia

w rku wyszed na ulic. W pierwszych zaraz

chwilach narodowego powstania, wiadek bdów
ówczesnego rzdu, w zarodku samym dostrzeg

kontrarewolucy przez Lubeckiego uoon. Utwo-

rzy wic klub rewolucyjny, i z ramienia jego

z broni w rku zasiad w radzie administracyj-

nej jako czonek przybrany z gosem doradczym.

Klub ten wprawdzie trwa tylko dni kilka, wy-

wróci jednak trzy rzdy na ruinach których

w dniu 5 grudnia powstaa dyktatura. Ruch re-

wolucyjny tak dzielnie si objawiajcy wród nie-

sychanych zapór które mu stawiono , w jednym



Mochnackim najwymowniejszy mia organ i naj-

sprystszego dziaacza. Ale przewaga systematii

reprezentowanego przez Lubeckiego zadaa mu
cios miertelny. Wtedy-to, w chwili gdy umysy

wszystkich zajte byy najwicej sposobami ra-

towania kraju, rozpoczy si poktne plotki i

systematyczne potwarze na Mochnackiego, wtedy

i pismo karmelickie wydobyto z akt i bezczelne

zarzuty naleenia do cenzury rozgaszano przez

gazety; a stronnicy tych samych ludzi którzy

ixst.pi chcieli z rzdu tymczasowego jeeliby

Lubecki z niego by oddalony, w Lubeckim ojca

Ojczyzny, w Mochnackim pode narzdzie Moskwy

widzieli. Potrzeba byo wszystkiego zego które

na kraj spyno z systematu Lubeckiego, po-

trzeba bya upadku dyktatury, aby nie oni, ale

Lud przez nich zwiedziony przyzna suszno

gbokim pojciom politycznym Mochnackiego.

Zaczo si byo wreszcie przez dni kilka rozja-

nia niebo; — widziano e ten tylko dobrze

radzi któremu jak najmniej ufa kazano z góiy,

i zaczynay si wznosi gosy jeszcze wczesnego

alu. Wtedy Mochnacki wystpi z nowym dzien-

nikiem, ktcSremu da tytu Nowej Polski. W duchu

tych samych zasad które pierwej na klubie i w ra-



dzie administracyjnej i*ozszrzaI, przez kilkanacie

dni pisywa do Nowej Polski, i na nowo obui-zy

przeciwko sobie umysy, i tych którzy nie sprzy-

jali rewolucyi, i tych którzy j^ zalepieniem swo-

jem, faszywym zapaem gubili. Znowu tedy przy-

pomniano mu cenzur, a pismo kai-melickie na

liczne exemplarze w biórach rzdowych przepi-

sane, po domach prywatnych i po kawiarniach

tumnie zbierajcym si suchaczom na gos czy-

tano. Gos prawdy, gos woajcy na puszczy,

nazwano (e tu uyj historycznych wyraz(nv)

brzkiem •ncbli inosMeiosJdch i talarów j:>?'?(5/aeA.

Wród takich ^^Tzasków wojska nieprzyjacielskie

Avkraczaj do kraju. Mochnacki skada pióro.

Wódz naczelny Radziwi di^cemu wnij w sze-

regi narodowe, przesya patent officersld. Moch-

nacki go nie przyjmuje i jako prosty onierz za-

ciga si do 1^" pu. Strzel, p. Jaka bya jego

konduita pod Grochowem, rapport jeneraa Szem-

beka zawiadcza. Z kontuzy w ramieniu i lekk

ran w pi*aw nog przyby do Warszawy; a

przepdziwszy na wsi dni kuracyi, gdy ustaa

tymczasowa nieczynno wojska, wstpi na nowo

w szeregi ju jako otficer. By w bitwach pod

Okuniewem, Wawrem, Liwem, Dugosiodem,



Przytycz§. Pod Osti-olk przy obronie armat

cztery cikie rany odebra. W nagrod mztwa

ozdobiony zosta krzyem zotym. Reszt czasu

od bitwy Ostrockiej a do upadku Warszawy

na Ituracyi przepdzi. Mie mogc ju zbrojnie

suy ojczynie, w miar jalc inu wracay siy,

pracowa dla jej dobra piórem i rad. Pamitne

bd na zawsze jego pisma umieszczane w mie-

sicu Sierpniu i pierwszych dni Wrzenia w Dzien-

niku Poioszechnym. Dowiód w nich e do ostatka

nie rozpacza o losie ojczyzny, e do ostatka umia

wynajdowa sposoby jej zbawienia, które zawsze

ze wzgard tylko, podejrzliwoci i urganiem

byy odrzucane przez tych co krajem i-zdzili.

Sprawiedliwie powiedzia potem o sobie: e by
prorokiem nie przeszoci ale przyszoci. Obar-

czony zarzutami swoich przyjació politycznych,

a szczególniej jednego z czonków upadego Rz,-

du Narodowego : e nieutrzymaniu si swemu ic Ra-

dzie Administracyjnej loinien by upadek swego syste-

mau, zacz wreszcie poznawa Mochnacki, e
dobro kraju wymagao aby mia jakikolwiek udzia

u steru rzdu. Stara si M'ic pod Krukowie-

ckim wTiij do rady, lecz i tu znalaz nieprze-

byte zapory. Ch jego dziaania wzito za am-



bicyg, fataln dla kraju; naprzód radcowstwo

stanu, a potem referendarstwo nawet przeszko-;

dzono mu otrzyma. A tak od pocztku do koca

rewolucji poczytywano za najwikszy patryotyzm,

zatyka uszy na wszystko coby mówi Mochna-

cki, psu jawnie i podstpnemi sposobami , coby

móg zdziaa, wynajdowa wszelkie czernidet

sposoby na jakie tylko dowcip pezajcych umy-

sów wszelkich partyj politycznych móg si zdo-

bywa. — Nastpia wreszcie Emigracya. —
MochnackI i tu nie milcza, ale i tu go cigano.

Za to co zdziaa, albo raczej co mu przeszkodzono

zdziaa w rewolucyi, nazwano go ambitnym, nie-

bezpiecznym dla kraju; byli nawet tacy co si

spodziewajc zamieszek w Paryu, zawczasu dla

niego w imaginacyi swojej stawiali szubienic.

Za to e od lat dziecinnych prawie konspirowa

przeciw nieprzyjacioom Polski, e pismami swemi

przez sze lat cigle przed rewoucyg, pracowa

nad owieceniem i usposobieniem do rewolucyi

umysów modziey polskiej, nazwano go obsku-

rantem, zarzucano mu e przez pismo karmelic-

kie chcia pogry naród w najwikszej ciemnoci.

Napróno przez pisma swoje umieszczane w Pa-

mitnihii Emigracyi sili si nad ustaleniem i zde-
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terminowaniem wyobrae politycznych, ju o

ostatniej naszój rewolucyi, ju o przyszej i-efor-

mie spoecznej Polski, ju o duciu rewolucyjnym

który prdzej czy póniej obali w feodalnej nie-

gdy Europie wszystkie podstawy instytucyj spo-

ecznych wiek('>w rednich ; napróno w histoiyi

swojej Powstania narodu 'polskiego do cierpkoci

czstokro posuwa ton prawdy, wszystkim par-

tyom politycznym dowodzc e wszystkie zgubiy

kraj, dla tego e nie byy rzeczywicie i w aden

sposób nie mógly by prawdziwómi partyami, e
byy tylko koteryami lub dziecinnemi igraszkami

w obec najpowaniejszych wypadków od których

los Polski i caej ludzkoci by zawis. Na próno

gdy ciemnota umys<nv tych ludzi, którzy krajem

rzdzili, nie dozwolia mu w rewolucyi odwróci

zego, które on sam jeden najdoskonalej widzia,

stara si aby przynajmniej potomno z opisania

bdów naszych korzystaa; — nigdziemy nie

wyczytali jeszcze ani ocenienia jego talentów po-

litycznych, ani okazanych zalet jego dziea; kiedy

przeciwnie najlejsze bdy, chwilowe saboci pas-

sujcego si z przeciwnociami umysu, wród

cierpie fizycznych, nic nie znaczce w massie

tak wanych zasug, tak jasnych i tak po



mistrzowku rozwijanych w jego pismacFi po-

j filozoficznych, historycznych i poUtycznych,

— poczytano mu za odstpowanie od zasad na

których przj^sze szczcie ludów spoczywa b-

dzie. — Potomno przynajmniej inny o nim sd

wyda — a ci którzy go za ycia rozumieli, opa-

kiwa bod zawsze t gwiazd dobroczynn dla

narodu zbyt wczenie zgas. —
Co do mnie — przez pitnacie lat uwielbiaem

przymioty serca Mochnackiego , umiaem ceni

jego talenta; — z nim modo przepdziem. By-

em wiadkiem jego nieszcz; wkadm jego nie-

powodzeniu widziaem z wrób dla wszystkiego

co miaem najdroszego w wiecie. Dla tego kocha-

em go jak tylko mogem kocha czowieka. Nikt

nademnie mniemanych jego zbrodni u Karmelitów

i w cenzurze bliej i janiój nie widzia — niko-

go te bardziej nademnie nie oburzay zarzuty

przewrotnych lub zalepionych ludzi, z których

aden nie wytrzymaby ani jednej takiej prób}-,

na jakie on przez cale ycie by wystawiony, a

którzy jedne nic nie znaczc sabo modzie-

czego wieku, przez tyle lat w najohydniejszej

wystawiali barwie, aeby prawd, której on tyle

razy w stanowczych dla narodu momentach je-
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dynym byl organem, zason- bdu okry — a

clid jego suenia poczciwie ojczynie, za wy-

stpn ambicy, poda. Wszystlde icla yczenia

ju si teraz speniy; pozostaje im tylko kaza

wielbi pami proroka, którego kamienowali za

ycia."

PARY, 31 grudnia 1834.

J
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Detroiiizacya Mikoaja,

Nowa Polska Nr. 22. 26. Stycznia 1831.

Jrancuzi, Anglicy, Niemcy oddadz, cze
nalene, niefortunnemu narodowi, który umie czu
godno swoj. Dzikowa nam bd, w obliczu

culej owieconej Europy, emy powstali dla od-

zyskania bytu politycznego. Gabinet petersbur-

ski zrozumie nakoniec : e ma teraz spraw z ca-

ym narodem, a nie z garstk wichrzycieli pu-

blicznego porzdku; e nie bunt, ale powszechne

powstanie uki'óci i stumi bdzie musia, dla

utrzymania si na tym stopniu potgi i wzito-

ci, na którym dotd zostawa. AYielka jest moc,

wielka dzielno uchwal reprezentantów ludu

w takiej chwili ! Ta moc, ta nieustraszona mia-o narodowej reprezentacyi ratowaa Francy
W' czasach najwikszych niebezpieczestw ; to
samo i sprawie naszej najwietniejsze skutki ro-

kuje. Mstwo nietylko na placu bitwy si poka-

zuje, ale take na radzie, na mównicy, i w uchwa-
I. 1



ach gardzcych pogrókami nieprzyjaciehi. Uzna-

nie dynastyi Gottorpskiej za odpad od tronu

polskiego jest najwymowniejsz odpowiedzi na

proklamacy Dybicza, pisan w imieniu Mikoaja,

— tak jak uznanie rewohicyi za narodow i

owiadczenie podzikowania jj twórcom byo naj-

waciwsz odpowiedzi na manifest cara, wz}'-

wajcy rad administracyjn Królestw^a Polskiego,

do ukarania sprawców powstania, a wojsko pol-

skie do zoenia broni. — Tym sposobem dum
barbarzyców wiksz jeszcze poniylimy dum.
Przemoc ukracamy aktami, w których si dostoj-

no wielkiego maluje Narodu.

Od dnia dzisiejszego, od uznania przez izby

sejmowe tronu polskiego za wakujcy, rewolucya

nasza postpowa bdzie szerok drog, prowa-

dzc do zwycistw i chway. Europa uzna na-

sze niepodlego i cao, skoro postrzee, e my
sami si w tj niepodlegoci i w nierozdzielnem

jestestwie caego narodu uznajemy. Dziki wam,

dostojni i'eprezentanci ! imiona wasze od dnia

dzisiejszego syn bd w dziejach! T drog
dalej postpujcie, coraz mielsze uchwalajcie po-

stanowienia, i wznocie si do coraz wyszej go-

dnoci, przez odrzucenie wszystkich wzgldów^

bojailiwej, mdrkujcej polityki, przez iuipozycy,

przez dum, przez ostentacy rewolucyjn.

Namc to car moskiewski mie grozi zdaa?

nam najstarszym synom Europejskiej wolnoci ?



nam najokrzesaszemu ludowi slawiaskiemu?

nam którymy, wczora, wicili pogrobow uro-

czystoci, pamitk Bestuewa i Rylejewa? nam
którzymy, garstk, bezbronnej modziey, wypo-
szyli najstarszego brata carów pónocy?

Noc 29 listopada, uznanie rewolucyi za naro-

dow, odsdzenie Mikoaja od tronu polskiego,

obcliód uroczysty ku czci tych ludzi którzy, pier-

wsi, publiczn w Petersburgu zdziaali rewolucy,

— wreszcie instytucya towarzystwa patryoty-

cznego, gdzie miao mówi i rozumowa godzi

si, — ochocza modzie, waleczne wojsko: otó
panorama rewolucyjne polskiego narodu, który

obecnie zwróci na siebie uwag caej Europy. —



Nowa wasno jeyka polskiego.

Nowa Polska Nr. 23. 27, Stycznia 1831.

Suszna naley si cze sejmiij,cym, e uczy-

nili owiadczenie, z którego publiczno polska

dorozumieiua si, i Mikoaj przesta by Kró-

lem polskim. Nie bez przyczyny piszemy doro-

zumiewa si; gdy to bezporednio z rzeczonego

aktu izb sejmujcych nie wynika. Potrzeba od-

gadywa myl narodowej reprezentacyi. Dotych-

czas mniemano, jakoby tylko w jzyku francus-

kim bardzo wiele pisa i mówi byo mona bez

treci, czczemi frazesami odpowiadajcemi po-

trzebie rozmów salonowych, lub dyplomatycznych

ukadów. Lecz izby sejmujce przekonywaj,

wzmiankowan uchwa: e i polskiemu jzykowi,

któiy, po wszystkie czasy, syn z swej treci-

woci, ta wasno suy. „Naród polski, (s
sowa sejmujcych) na sejm zebrany, owiadcza,

e jest niepodlegym ludem." Bardzo dobrze!

Ale có znaczy to czcze wyraenie? Europa nie

zrozumie tego frazesu. Europa zapyta si sej-



muj,cych, w jakich granicach uznaj te niepod-

lego? Niepodlego av obrbie dzisiejszego

Królestwa jest chimer polityczn: niepowstali-

niy dla takiej niepodlegoci!

Dalej owiadczaj izby sejmujce: „ze naród

polski ma prawo temu koron polsk odda,

którego godnym jej uzna, po którym z pewno-

ci bdzie si móg spodziewa, i mu zaprzy-

sionej wiary, i zaprzysionych swobód, wi-
cie i bez uszczerbku dochowa." Có znowu wy-

nika z tych frazesów ^ Oto e izby sejmujce

maj prawo odda koron polsk temu samemu
Mikoajowi, jeeli go tylko uz7iaj za godnego tego

zaszczytu. Ludzie si zmieniaj; Mikoaj moe
si poprawi. Czemu mamy mu wszelk odej-

mowa nadziej piastowania polskiego bera? A
jeeli Mikoaj si niepoprawi, to syn jego Ale-

xander bdzie Ki-ólem! Albo te jego brat Mi-

cha, moe i Konstanty!!! Czemu nie! To
wszystlco by moe; l^ady z nich niecliaj sobie

na t godno zasuy!
Otó mdrkujca, faszywa, drobna, poowi-

czna polityka, w litórej si caa czczo maluje

uchway adnego znaczenia niezawierajcej ! Otó
wyrazy natchnione w czci bojani, a w czci
musem nieodpartej Iconiecznoci. Sejm uchwali

to dziecinne postanowienie, jakby si obawia

chosty cara
;
jakby chcia wyjd potem z obwi-

nienia, i naprzód zastrzega sobie przebaczenie
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za aJd do którego tylko publiczne, opini, w Pol-

sce i Europie zniewolony zosta. Takie to uwie-
czenie ycze narodu! Dziemi chwiej^cemi si
jestemy.

Ludzie, wyrwani z ona pokoju na burz re-

woluc3'i, czy nigdy powoania swego niezrozu-

miecie? czy do ostatka dni waszych mdrkowa
i politykowa bdziecie? czy do ostatka trwa
bdziecie w mniemaniu, e reprezentujecie wol
i wyobraenie nieszczliwego narodu?

Kto mdrkuje nad przepaci, le czyni, bo

zginie niepochybnie, i nikt nawet nad jego zgo-

nem pochwalnego hymnu niezapiewa. Zginie

z musu, skutkiem wasnej nieroztropnoci, a nie

z natchnienia mstwa, któi"e mów zdobi. Dni

wasze s policzone! wróg si zblia z ogromnem

wojskiem, — chce pali i niszczy posiadoci

wasze! a wy nicujecie i odwaacie sówka, lka-

jc si wyzna otwarcie czego chcecie, czego

chce naród ! Czy sdzicie, e, w opinii cara,

niniój winnymi bdziecie za akt dwu-wykadne-

mu ulegajcy tómaczeniu ! Mówicie o Polsce

jakby o urojonój jakiej krainie bez adnych gra-

nic, jakby o Polsce na ksiycu, albo na której

z gwiazd niestaych. Mówicie o koronie polskiej,

jakby ta, prdzej czy póniej, dosta si moga
jednemu z ciemiycieli narodu.

!

Moebycie nas przekona chcieli, e przewa-

ne wzgldy dyplomatyczne i polityczne kiero-

I



M'aly i kieruj, waszem zdaniem. Mylicie si, i

srodze bdzicie! Wasza dyplomatyka i polityka

jest tylko nieumiejtn, jest niezrczn gr w sza-

chy. W obec was, w obec caej Europy, w obli-

czu nieba i ziemi, owiadczam wam: ecie si

do tej roli, któr teraz sprawujecie, niezrodzili.

Dobrymi, poczciwymi ludmi jestecie; jestecie

nawet dobrymi Polakami : — lecz nie wiecie

tego co czyni potrzeba w obecnej chwili. Wa-
haniem si i oscyllacy, ustanowieniem zdradzie-

ckiej dyktatury, ustanowieniem niedonego rz-

du, zawodzilicie przez om tygodni nadzieje

wojska i ludu. Teraz zawodzicie t nadziej

aktem miesznym, i bachemi tego aktu wyrazami.

Jedne wam rad podaj: zócie namiestni-

cz narodu wadz
;

powx'ócie do nicestwa, z któ-

rego was napróno wyrwa chciaa rewolucya.

Uznajcie, tern wspaniaomylnm zrzeczeniem si,

samych siebie za ludzi zdatnych do wszystkiego, ale

nie do tej roli któr wam los, jakby przez ironi,

jakby przez szyderstwo i najgrawanie si poruczy.

Na poparcie tego zdania doo co nastpuje

:

Wy reprezentujecie dyspozycye moralne, wyo-

braenia i opini narodu przed noc dnia 29 listo-

pada. Wybrani zostalicie pod wpywem zniszczo

nego rzeczy porzdku. Wasz mandat usta, bo si

wszystko koo was zmienio, prócz ciasnych poj, i

trwoliwego ducha waszego. Trzeba zioola kongres

narodowy, bo ojczyzna jest iv niebezpieczestwie.



Detrouizacya Mikoaja.

Me ea quae fecistis pati aeuum censetis

;

vos ne diciuidem omnia aeuo animo ferretis?

Nowa Polska Nr. 24. 28. Stycznia 1831.

Czas nareszcie mówi prawd tyin którzy,

obradujc pod wadz, despotyzmu, nie przywykli

do opjyo.zycyi, i adnego przeciwiestwa od opinii

publicznej nie znosz. Zmierzamy do izb sejmu-

jcych. Wczorajsza sessya zacza ju wywie-
ca skutki uchway z dnia 25 stycznia, która a-
dnego politycznego sensu nie zamyka. Niestety!

wyzna potrzeba: dynastya Gottorpska od tronu

polskiego ow. uchwa odsdzona nie jest. —
Uchwaa ta, dla ogólnoci wyrazów, wszelakiemu

ulegajcych tómaczeniu, staa si ródem nie-

skoczonych rozpraw, niezliczonych wniosków.

Z tych dyskusyj powstanie, w krótkim czasie,

prawdziwie chaos parlamentowe. Sami to uznaj,

posowie. Wyk czyta mow, z którój te wy-

razy pamitamy: ,,e Francuzi dopiero ictenczas

tcypoiuiedzieli posuszestwo Surbonom, kiedy ci strze-
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la kazali do ludu francuskiego." Tene reprezen-

tant nastrcza podobny przykad Belgów. Na-

ostatek wyranie owiadczy: „Któ wie, czy

Aleksander, lub modszy syn Mikoaja, nie okae
si godnym polskiego tronu?" Jake prdko
sprawdzio si to comy Ave wczorajszym nume-

rze tego dziennika przewidzieli! Czyby by móg
uczyni pose Wyk tak propozycy, gdyby

rzeczona uchwala yczenia i myl narodu jawnie

obwieszczaa?

Trzeba jednak odpowiedzie na propozycy

szanownego posa. Nim doronie Aleksander, lub

modszy jego braciszek, Moskale (gdyby si wnio-

sek Wyka utrzyma) ustanowi w Polsce re-

jency. Któ, z naturalnego rzeczy porzdku,

bdzie na czele tej rejencyi? Nie kto inny za-

pewne tylko jeden z penoletnich i penomocnych

braci cara, Micha lub Konstanty ! ! a kady z nich

wielce obowizanym si pokae szanownemu pre-

opinantowi za t mocy, zrobi go ministrem. Cela

va Sans dire!

Odrzucenie, wikszoci, szlachetnych, wiel-

kich wniosków Romana hr. Sotyka i Franciszka

Woowskiego, wniosków przenikajcych do istoty

powstania naszego, ugi'untowanych na prawdzie

sprawy polskiej, lepiej, dokadniej maluje rzeczy-

wist dyspozycy izby, nieli ów akt mniemanej

detronizacyi, który mami tylko ludzi myle i ro-

zumowa nieumiejcych.
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Woowski i Sotyk radzili: eby dynastya

Gottorpska na zawsze od tronu polskiego odsg,-

dzona zostaa; wnosili take, eby izba uznaa
niepodlego nietylko dzisiejszt^ Polski, ale take
prowincyj przez Rossy zabranych. Ten jest cel

naszego powstania. Polska bez tych prowincyj

istnie niemoe. Powstanie nasze , bez takiej

uchway, jest nierozumem, jest fantasmagory.

polityczne., jest szalestwem. Czemu wikszo
wzmiankowane odrzucia wnioski? Czemu taki

akt detronizacyi uchwalia? Odpowiadamy: po-

niewa nie pojmuje naszej rewoucyi, poniewa

nie wchodzi w myl i yczenie narodu
;
poniewa,

nakoniec, nieodpowiada oczekiwaniu nieszczli-

wych spóziemian naszych, pod panowaniem ros-

syjskiem zostajcych.

Có z tego wynika? oto e wikszo nie re-

prezentuje entuzyazmu wojska, nie reprezentuje

wyobrae i poj mylcj i rozumujcej, cho
nie sejmujcej powszechnoci polskiej.

Owiadczamy z glbokiem wewntrznem prze-

konaniem : e wikszo izby jest : l:ontrarewolu-

cyjna; nie dla braku patryotyzmu, bo na polskiej

cnocie adnemu posowi niescliodzi, ale jedynie

przez niezdolno wzniesienia si do tego wyso-

kiego stanowiska, z którego uwaane powstanie

polskie jest najpikniejszym i najwaniejszym po-

litycznym fenomenem naszych czasów.

O có to idzie? o ponienie dumy cara ros-
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syjskiego, o rozszerzenie powstania w tych pro-

wincyach polskich na których zaley zwizek po-

litycznego potworu rossyjskiego z systematem

pastw europejskich, nareszcie o zamienienie ce-

sarstwa rossyjskiego w mocarstwo drugiego rzdu,

bardziej azyatyckie, nieli europejskie.

Wznieli si posowie do tego ogromu? ogar-

nli to kolosalne Avyobraenie które twórców

rewolucyi natchno? bez którego nigdybymy

byli nie powstali w nocy dnia 29 listopada.

Powielekro syszelimy od sejmujcych te

wyrazy: „Przez uznanie rewolucyi za narodow,

uwolnilimy was od miecza katowskiego, a moe
od szubienicy." Zgoda!', na to odpowiadamy

przez podniesienie ora przeciwko tej Avadzy

która i was uciskaa, otworzylimy Avam szeroki

zawód sawy. — Pierwej, za rzdów cara i ce-

sarzewicza, nic nie znaczylicie; musielicie

by posusznymi rozkazom jego sualców. Te-

raz zwracacie na siebie uwag caego wiata, i

bylecie tylko chcieli, moecie zosta icielkimij

jedynie moc uchwa i postanowie waszych.

Taka jest odpowied autorów nocy 29 listopada.

Teraz osdcie sami: czy rzd przez was

utworzony odpowie zaufaniu i oczekiwaniu naro-

du? Tyle dni od upadku dyktatury bez poytku

upyno, a tak mao czasu mamy do sti'acenia!

Za sze, najdalej za om tygodni wybije ostate-

czna godzina : albo zginiemy wszyscy, albo be-
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dzieiny narodem! Potrzeba, przez ten krótki czas,

liczb wojska regularnego pomnoy do 100,000

piechoty, i drugie tyle uox'ganizowad powstania.

Potrzeba tern wojskiem odzyska najpikniejsze

czci naszego kraju, a tern samem zmieni sto-

sunki polityczne na pónocy Europy. Dostojni

mowie! pomiarkujcie si! Sumite mateam ve-

stris aeguam viribus. Przemin czas komplemen-

tów i janie-wielmonowania ; oMaadczamy wam
otwarcie: ecie nic stanowczego nie zdziaali od

pocztku rewolucyi. E^ozprawialicie o pierwia-

stku arystokratycznym i demokratycznym ; i przez

dwanacie dni po upadku dyktatury, zaledwie

zdobylicie si na akt odsdzajcy niby Mikoaja

od tronu polskiego, akt którego nikt nie zrozu-

mie, i który sami odwoywa zaczynacie wasze-

rai komentarzami.

Godzina pierwsza z poudnia.

Izba si oburza? myli o zawieszeniu wolno-

ci druku! nie toleruje adnej oppozycyi. Chce

odda pod sd pisarzy! Có j upowania do

takiego postpowania? Czy ustanowienie dykta-

tury która, przez om tygodni, naród zdradzaa,

i przywioda go nad przepa zginienia? Czy

odrzucenie wniosku wzgldem poczenia obu izb?

Czy uchwalenie manifestu wzgldem detroniza-

cyi, manifestu sprzyjajcego cai'om? Czy ówi
tryb postpowania, któx*em zginiemy? Czy ob-
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stawanie przy konstytucji nadanej przez ciemi-

ycieli i nieprzyjació ojczyzny? Dali si z tem

sysze nielctórzy posowie, e ruble moskiewskie

i pruskie talary natchny redaktorów wczoraj-

szego numeru naszego pisma. My im odpowia-

damy: e brzk tych rubli i talarów codziennie

syszymy w wikszoci kontra-rewolucyjnej partyi.

Do tego s,du upowaniaj nas kontra-rewolucyjne

opónienia. Sucliajcie prawdy, reprezentanci na-

rodu! Ci l<tórzy si przeciwko Avam teraz pro-

testuj, ostrzegali naród wzgldem Chlopickiego.

Wiedz e za t prawd umrze mog. Mniejsza

o to: AYSzystko jedno czy od kartaczów moskiew-

skich , czy z rk ludzi niepojmujcych naszej

sprawy. Przynajmniój w pismach pamitka zo-

stanie, emy nie pochwalili /orma&tów, — emy
si im przeciwili.

Godzina trzecia.

Wolno druku zaczyna sprawowa zwyczajne

skutki swoje. W tej clawili dowiadujemy si e
minister sprawiedliwoci, z jDolecenia izby, ma
pozwa autorów dwóch pryncypalnych artykuów

we wczorajszym numerze Nowej Polski, Jeden

tylko WadysaAV hr. Ostrowski marszaek izby,

broni wolnoci druku. Niech yj posowie!



Jeszcze sów kilka z powodu aktu

(letrouizacyi.

Nowa Polska Nr. 25. 29. Stycznia 1831.

Niektórzy w ten sposób usprawiedliwiaj, re-

dakcj rzeczonego aktu:

„Kwestya detronizacji przestaa u nas by
kwesty polityczn, a zamienia si na kwestya,

wojenn." Có to znaczy? oto: ze sejm nic

w tej mierze stanowczego wyrzec nie moe, póki

or polski nic roztrzygnie, czy bdziemy exy-

stowa, lub nie? a zatem sejm ma czeka rezultatu,

bitew, tak jak neutralne mocarstwo jakie, i wedle

tego rezultatu, odsdzi dynasty Gottorpsk od

tronu? w miar zwyciztw ma uchwala postanowie-

nia swoje? Nam si zdaje: ze to lepiej przypadnie

do miary z godnoci sejmu, jeeli zawczasu,

przed roztrzygnieniem cle facto kwestyi bytu na-

rodowego, wyrzecze co si naley de jur pol-

skiemu narodowi. Nam o to idzie, eby sejm

zasyn w dziejach moc, okazaoci i wznio-

soci moraln uchwa swoich; eby, polegajc

jedynie na susznoci sprawy swojej, nie tempo-
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ryzowa; bo temporyzacya dobra jest \v ministe-

rstwie spraw zagranicznych, ale nie suy repre-

zentacyi narodowej. W kadym przypadku, czy

sio nam powiedzie lub nie, wczesne uznanie praw

narodu, caoci i niepodlegoci Polski, daleko

poyteczniejsze bdzie od niemiaej polityki.

Gdy zwyciymy, czy wojsko nie przyzna wten-

czas reprezentantom, e je do zwyciztw na-

tcinli? A jeeli polegniemy, przynajmniej zo-

stanie ta chwaa sejmujcym, e czuli moraln
godno swoj, i mieli ogosi wiatu: jakie

byy yczenia polskiego narodu, ku schyko^^i

jego politycznej exystencyi.

Có ryzykuj sejmujcy? Prawienie nie sta-

wi na kart, a loszystko wygra mog : wszystko

mog odzyska, a nie maj nic do stracenia.

Powie kto: a królestwo dzisiejsze polskie? Ten

blichtr polityczny, ten lichy dar obudy jednego

z carów ?

Tak zaiste ! Na nic si nam nie przyda ostro-

no, przezorno i umiarkowanie. Postpujmy

sobie, jak I3urbonowie, których adna przeci-

wno, adne zwyciztwo Napoleona skoni nie

zdoao do abdykacyi. Królowie wierz w zasad

prawoci (Ugitimite); czemu i my uwierzy nie-

mamy w zasad prawoci bytu naszego ? Niechaj

naszem hasem bdzie: icszystho, albo nic.

Pour le peuple noiweau art nouveaxt, ! Dla no-

wej, odradzajcej si Polski, nowej trzeba poli-
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tyki. Nie czymy jak czynili ministrowie au-

stryaccy i pruscy, którzy nigdy przed bitwg, tra-

ktatów podpisywa niechcieli. Powiedmy co

si nam naley przed bitw;, a reszt poruczmy

opatrznoci. Taka jest polityka polska.

Jeszcze raz powtarzamy: le czyni kto mdr-
kuje i temporyzuje nad przepaci; powinie mu
si noga ! wleci w otcha niechccy. Nas tylko

miao, e nie powiem , zuchwalstwo iu'ato-

wa moe.
Kuryer Polsld owiadcza; „grozi omu i^al-

cem w kieszeni (!!), uznawa kogo za wypdzonego

z siedziby w której jeszcze de facto siedzi, jest

miesznoci i gupstwem." Odpowiadamy : Ku-

o'i/er Polski le rozumuje, le politykuje, a je-

szcze gorzej pisze po polsku.

Nie ten jest mny i miay, kto po zwyciz-

twie tryumfuje; ale ten który, przed zwyciztwera

uznaje wito sprawy swojój, który ustanawia

zasad, i w pi*zekonaniu o prawdziwoci tej za-

sady, zwyciy lub umi'ze przedsibierze.



o terroryzmie iiieroziiuiii i obskurantyzmu

politycznego.

Nowa Polska Nr. 26. 30. Stycznia 1831.

Liczne s^ rodzaje terroryzmu. Jest terroryzm

stronnictwa, które w rozterkach domowych prze-

mógszy sabsze fakcye, zasady swoje uwica
systematycznym krwi rozlewem. Tak byo we
Francyi. Za czasów Dantona, gilotyna mocowaa
i podkopywaa teorye spóeczeskie, ludzie umie-

rali za maxymy. Niemasz takiego terroryzmu

w Polsce, i dzikujmy niebu za to. Cale inny

jest charakter naszej rewoluc^^i: — nie socyalny,

ale excentryczny ; nie wewntrzny, ale zewntrzny.

Drugi jest terroryzm geniuszu, terroryzm

w^ielkiego ducha, który wszystko pociga ku so-

bie, i pod swoje podbija posuszestwo. Taki

by terroryzm Napoleona i Cezara. Sawa ge-

niuszu zajmuje imaginacy. Geniusz polityczny

i AYOJskowy roznieca, exaltuje t imaginacy, —
czaruje, mami. Ludzie z ochot go suchaj —

I. 2
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zdaje si ira e anio zstpi z nieba na ziemi.

— Niemasz u nas takiego terroryzmu ; ale si

zjawi moe w dalszym postpie rewolucyi, któ-

raby upadla bez wielkiego ducha.

Trzeci jest terroryzm genialnych rozmylaczy,

genialnych pisarzy, filozofów. Takim terrorysta,

takim metafizycznym Dantonem, takim transcen-

dentalnym Robespierem w Niemczech, jest teraz

Szelling, jest Gerres, i Steffens. Ci ludzie moc
attrakcyjn, si niepojt intellektualnego powi-

nowactwa, przycigaj do rodkowego punktu

sfery swego ducha wszystkie rozumy, wszystkie

pojcia. Wojuj wyobraeniami; wywyszaj si

nad innych dyalektyk. S to mocarze loiki. —
My nigdy takiego nie bdziemy mieli terroryzmu.

Polacy obawiaj si entuzyazmu wyobrae; —
natchnienie filozoficzne, zowi mistycyzmem. —
Lubi styl potoczysty, gadki, a czego od razu

niezrozumiej, to maj za rzecz niegodn powa-

niejszego rozmysu i zastanowienia. Niecierpli-

wo jest najistotniejsz cech naszego charakteru.

Czwarty nareszcie gatunek terroryzmu, naj-

straszniejszy, najokropniejszy, jest terroryzm za-

wzitego w miesznem uprzedzeniu mniemania;

terroryzm obskurantyzmu politycznego, — terro-

ryzm socyalnego nierozumu. Taki terroryzm

mistrzuje w naszej rewolucyi, mimo obywatel-

stwo i polsk cnot wszystkiej niemal ludnoci!

Niemasz adneg^o na to ze lekarstwa. Do na-



19

szych mass adne nie trafia rozumowania. adna
myl oryginalna, nieopanuje Avikszoci. W imi

jednoci i zgody, tylko co niezgubili Polski przy-

jaciele dyktatora. AVszelk przeciwko niemu op-

pozycy. nazywano zdrad kraju. Wierzmy dy-

ktatorowi, bo to wielki czowiek ! synie w Eu-

ropie, on sam jeden zbawi Polsk. — Rada Naj-

wysza przypatrywaa si codziennie sprawom

jego. Wierzono radzie najwyszej. Ex-sekretarz

dyktatora wiedzia o AYSzystkiem, a nikomu nic

niepowiedzia. Wierzono ex-sekretarzowi ex-dy-

ktatora. Co wiksza! Terroryzm politycznego

obskurantyzmu doszed do tego kresu, e ci na-

wet którzy umieli oceni postpowanie ex-dykta-

tora, samym sobie wierzy niechcieli.

Mistrzowa w Polsce po wszystkie czasy, pa-

nowa, broi ów terroryzm nazwiska, terroryzm

atwowiernoci, terroryzm zaufania nieodpowiada-

jcego zasudze. Bylimy i jestemy dot.d dzi-

wowidzami, chwalcami, panegirystami bd mnie-

manego talentu, bd urojonej jakiej przewagi.

Nic atwiejszego jak zosta sawnym i popular-

nym w Polsce. Mamy wielkich literatów którzy

nigdy nic niepisali, wielkich obywateli którzy

nigdy nic dobrego dla kraju niezrobili, — Avie-

kich dyplomatów, którzy ledwo czyta umiej.

Sawy, reputacyi, popularnoci dosta u nas mo-

na, jak lichego na jarmarkach towaru.

Ta mniemana sawa, ta czcza reputacya, ta

9*
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urojona, wmówiona popularno szerzy si na-

stpnie jak dwik hucznego dzwonu w powie-

trzokrgu, — uzbraja si ca potg terroryzmu

atwowiernoci szczerój lub udanej, i ludziom

mylcym nakazuje milczenie terroryzmem poli-

tycznego nierozumu. Biada temu u nas kto my-
li swoj gow, i swojem rozumieniem rzeczy

okoo siebie pojmuje! To wichrzyciel! To bu-

rzyciel ! mówi i pisze za pruskie talary, za ruble

moskiewskie.

Gdy cesarzewicz Konstanty umkn z woj-

skiem, przesta naród Avierzy tymczasowemu rz-

dowi. Gdy ex -dyktator zdradzi, przestalimy

wierzy w dyktatur .. . Sejm prónuje! Bdzie-

my wierzyli sejmowi! Nowy terroryzm zaufania!

Gdyby si stu dwudziestu posów , którzy za

rzdów cesarzewicza adnego ministra oskary
nie mieli, ale stu dwudziestu anioów z archaniel-

sk mdroci zasiado i obradowao w tej izbie,

niewierzybym teraz stu dwudziestu anioom!

Nieufno i podejrzliwo s najpierwsz cnot

rewolucyjnych czasów. Ufno niechaj bdzie na-

grod zasugi, ale nie zacht do dziaania.

Nieufajmy nikomu ; niewiei'zmy nikomu ; a

wszystkich wzywajmy, pobudzajmy. To jest

bodcem, i najlepsz zacht. Tylko Papie, jak

mniemano w wiekach rednich, by nieomylny.

Zgromadzenia za polityczne, sejmy, koncylia,

jak indywidua myli si mog.
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Obskurantyzm polityczny nie toleruje u nas

zadnój oppozycyi. Oppozycya niówna, lub pi-

mienna przeciwko wadzy, zowie si tu buntem,

zdrada. Tak i cesarzewicz z Nowosilcowem ro-

zumowali.

Polska niezginie brakiem obywatelstwa i cnoty,

niezginie brakiem mztwa i rodków materyalnych

— ale zginie terroryzmem nierozumu.



€o teraz rozumie przez koiistytncy

w Polsce?

Nowa Polska Nr. 27. 31, Stycznia 1831.

To zagadnienie po wielekro Avytaczao si
pod sd opinii publicznej. Nieraz je i w sejmu-

jcem zgromadzeniu roztrzsano. Przecie izba

poselska nigdy tego, sama przed sob, wyzna
niechciala, czy niemiaa: e obecnie niemamy

adnej konstytucyi.

W systemie monarchiczno-reprezentacyjnym,

konstytucya nie co innego jest, tylko ukad do-

browolnie zawarty, pod pewnemi zastrzeeniami,

midzy królem i narodem. Wolno byo Aleksan-

drowi nada konstytucya Polsce; wolno nam

byo nieprzyj tego daru. A skoromy go przy-

jli, tern samem zawarlimy ukad z królem.

Wszelki ukad trwa w mocy i dzielnoci swo-

j(y, póki go jedna lub druga kontraktujca stro-

na radykalnie nie naruszy. Naruszyli go Ale-

ksander i Mikoaj ; a zatem, przed noc dnia 29
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listopada, usta zwizek midzy królem i naro-

dem. Za panowania Mikoaja, znajdowalimy si

w stanie anti-konstytucyjnym ; a zatem w stanie

anti-socyalnym, a zatem w stanie rewolucyjnym.

Król z ministrami swymi zaczli rewolucy.

Któj, skoczy przedsiwzi ? Naród !
— Przeto,

rozbicie zwizku, zniszczenie konstytucyi, pogwa-

cenie ukadu jest doskonae , bo jest wzajemne.

Uwaajc rzecz z tego punktu, nie godzi si

nam trwa w omylnem i szkodliwem rozumieniu,

jakobymy dotychczas mieli lionstytucy.

Do czegó zmierzaj te rozumowania? Do
reprezentacyi ; lvu temu celowi: e to wszystko

co w owym anti-lconstytucyjnym, anti-socyalnym

porzdku rzeczy przyszo do skutku, jest nie-

konstytucyjne, nielegalne.

Reprezentacya narodowa, odrzuciwszy nie-

które artykuy ustawy konstytucyjnej, innych

artykuów statecznie trzyma si postanowia.

Powiadaj posowie, e konieczno zniewala ich

do tego. Wzili w swój rozmys : e i konie-

czno ma swój kres ostateczny? Wszelka usta-

'Wa konstytucyjna jest dzieem misternem, orga-

nicznym : w kadej organizacyi cao utrzymuje

si moc skadajcych j czci; w kadym ska-

dzie organicznym, po odciciu jednej czci, ca-o natyclmiiast umiera; adna konieczno nie

przywróci jej ycia.

Konieczno wic nieusprawiedliwia wniosków
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z tego wzgldu izb sejmowych. Nie mielimy

konstytucyi i teraz jej nie mamy. Nigdy poso-

wie niedoka. tego, eby konstytucya bya i nie-

bya zarazem. Rozumowania ich upadaj, wa-
sng. niekonsekwency,.

Co wiksza! Poniewa niemielimy konsty-

tucyi, niemielimy przeto i niemamy konstytu-

cyjnej reprezentacyi. Jeste konstytucyjne ciao

prawodawcze, którego czonkowie wybrani zo-

stali we wszelkiej nieobecnoci publicznego du-

cha, podczas niewoli druku, pod cenzur, Sza-

niawskiego
,

podczas nieodpowiedzialnoci mini-

strów, w systemie policyi tajnej ukracajcej wol-

no mówienia, — nareszcie podczas zawieszenia

osobistój wolnoci wszystkich praw czowieka?

Któ wpywa na te wybory? Jeste konstytu-

cyjne takie ciao prawodawcze? Dostojni m-
owie! nieodwoujcie si do konstytucyi nada-

nej polskiemu narodowi przez jednego z carów,

poniewa na mocy tej samej konstytucyi, konse-

kwencyjnie rozumujc, wasz mandat w wtpli-

wo narodu podamy.

miao, otwarcie powiemy wam: ecie przed

noc 29 listopada, nie czuAvali nad caoci tej

ustawy konstytucyjnej, na której teraz, jak na

desce rozbitej odzi, pyn chcecie ród takiej

burzy, ród takich niebezpieczestw. Sdzicie

e ten szparga moskiewski uczyni zadosy wszy-

stkim potrzebom narodu?
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Zkde takie w waszych obradach opónienie?

zk.d taka przewlok we wszystkiem? Dla cze-

gó to wszystko cokolwiek uchwalacie w nic si

natychmiast rozwiewa, i jak cie marny prze-

mija ? Ju dzie trzynasty po upadku dyktatu-

i*y, a wszystko tak dzieje si jak za czasów dy-

ktatora! Niebo nieblogoslawi sprawom waszym,

bo trwacie statecznie w opacznem rozumieniu,

w tej zgubnej myli : e jest i niemasz konstytu-

cyi, wedle waszego upodobania.

Czemu nie wzniesiecie si ku temu wyobra-

eniu: e rzeczywicie mamy konstytucy^, ale

konstytucy moralnego temperamentu caego na-

rodu, konstytucyg. entuzyazmu wolnoci i niepod-

legoci, konstytucy napisan w sercu kadego
prawego Polaka. Od tej niezatartej i nigdy nie-

pogwalconej konstytucyi wecie ksztat waszego

obradowania, a innym stylem wasze uchway pi-

sa bdziecie. Powiedcie caej Europie: „e
naszym mandatem jest zapal i rozpacz nieszcz-

liwego ludu" a wszystko wjednem oka mgnie-

niu do skutku przywiedziecie.

O jake wietne wasze powoanie! jak zajmuje

imaginacy, jak podnosi umysy! ! Najwiksza rola

dziewitnastego wieku, ze zrzdzenia opatrznego

losu, Avam si dostaa! chciejcie tylko by reprezen-

tantami entuzyazmu i poetyckiego niemal natchnie-

nia oywiajcego Polaków, a nie reprezentantami po-

rzdku rzeczy zburzonego przez naród nie sejmujcy.
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Taki jest mandat poselski I takie namiestni-

ctwo wadzy! taki odka woli narodu!

Radzi, jak radzi potrzeba, rozprawia jak

rozfjri'awia, z pobudki jednego projektu siedm-

dziesit sucha gosów, stanowi dwuwykladne

uchway, i nazajutrz tyme cale róne, niezga-

dzajf^ce si z powszechnem, nadawa rozumienie,

— o Boe, jaki odmt, jakie chaos w tak kry-

tycznej chwili! Przypomnijcie sobie, e wasi

naddziadowie, ród ornego nie raz zgieku, na

koniach obradowali, — bez marszaka, bez kom-

missyj, bez sekretarzy!! Organizacya wojska

wikszego popiechu wymaga, — administracya

silniejszego popdu. Zby pomnoy wojsko do

100,000 samej piechoty, potrzeba nadzwyczaj sil-

nego rzdu. Rzd ten, wasz postanowiony

uchwa, bdcy emanacy takiego prawodawcze-

go ciaa, emanacy reprezentacyi postpujcej

wedle zasad i przepisów znikej, zbutwiaej, zni-

szczonej karty, — uczyni zadosy swojej po-

winnoci? Daj Boe!



o naturze i skutkach oppozycyi.

Nowa Polska Xr. 28. 1. Lutego 1831.

Ze oppozycya Nowej Polski obui-za Kuryera

Polskiego niema si czemu dziwi. Jeden z re-

daktorów tego dziennika wykrelony, przewan
wikszoci, z listy czonków towarzystwa patry-

otycznego za anti-socyalne zdania, jak si wyrazi

A. Gurowski, nigdy si niezgodzi na zasady na-

szego pisma, które za organ towarzystwa patry-

otycznego poczytuje. Myli si jednak w zdaniu

swojem. Noica Polska niejest organem towarzy-

stwa patryotycznego. Autorowie artykuów w No-

wej Polsce umieszczanych, przeciwko którym re-

dakcya Kuryera Polskiego tak wymownie po-

wstaje, adnego prawie wpywu niewyAvieraj, na

towarzystwo patryotyczne. Podali byli nawet do

towarzystwa patryotycznego prob o uwolnienie

ich od obowizków jakie im poruczono, jedynie

dla tego, eby oppozycyi jawnej w Noicej Polsce

nieprzypisywano towarzystwu patryotycznemu.

—
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Wicej nas zastanowiy i zdziwiy wyraenia,

gruhijasH i zucJnoay, w dziennilcu powszecinym,

który przed rewolucy podziela, a przynajmniej

zdawa si podziela nasze opinie. Có robi?

co innego literatura, co innego polityka! Mamy
jednak wiatego sprzymierzeca w Merkurym.

I nam, i wszystkim przyjacioom rewolucyi bar-

dzo si podobay artykuy z powodu uchwa sej-

mowych umieszczone w tym dzienniku.

Rzecz godna uwaania: e w kraju naszym

tak mao ludzi z waciwego punktu ceni uyte-

czno i natur oppozycyi. Wszyscy niemal przy-

pisuj to indywidualnemu charakterowi autorów

Noioej Polsld; szaowi lub zapalczywoci, co jest,

w rzeczy samej, i moe by, skutkiem systematu,

— co wynika z teoretycznych wzgldów i roz-

mysu w^ materyach politycznych. Oppozycya

dziennikarska nie zawsze rodzi si z namitnoci.

Jak t rzecz pojmujemy, niechaj okae nastpu-

jcy wyjtek zdziel Maurycego Mochnackiego:

o literaturze polshiSj lo wieku dziewitnastym.

„Zycie w kadem wyraa si rozniesieniu

mniema. Pierwszych tego ladów nietrzeba za-

ciera w literaturze (tem raniej w polityce). By-

oby to le zrozumian mioci zgody i pokoju.

Dualizm gównym wszystkiego warunldem na tym

wiecie. Kiedy, przed kilk, laty, nowe twory

ojczystego dowcipu i nowe wyobraenia teorety-

czne poruszyy u nas dosy zawi matery sprze-
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czek midzy sti'onnikami dwóch systematów este-

tycznych, nikt nówczas nie zgadywa co byo

istotn przyczyn tego nieporozumienia, i jakie

ztd korzyci urosn dla literatury polskiej? —
Przeciwnie, mniemano, jakoby ta dysputa, opa-

nowawszy niedowiadczone umysy, spi'owadzi

je miaa z drogi wiodcej do prawdziwego wiata,

gustu i piknoci. Przyszo nawet do tego, ze

ludzie w naukach okazale biegli, gorliwi o ich

wzrost i powodzenie, modzie szkoln odwied
chcieli od wszelkiego uczestnictwa w niesnaskach

które owiecesz publiczno Francyi i Niemiec

tak silnie zajmoway. Tymczasem, w skutku si

to oczywicie pokazuje, jak nie potrzebna bya
ich obawa. Teraz bowiem, nic w' tern wtpi nie

mamy, ze ów niepokój bardzo wiele dobrego

zi'zdzi w krajowem pimiennictwie, poniewa

obudzi ze snu lenistwa talenta i dowcipy, wy-

chyli z pod cienia rozmaite widoki przedmiotów

estetycznych, i wyrwa na janie nowsze, pra-

wdziwsze opinie w tym wzgldzie. Nareszcie,

otarszy z starych pleni mnogie uprzedzenia,

zniewoli nas do zabrania cilejszej znajomoci

z pismami znakomitych literatów, którzy t same

rzecz w obcych jzykach roztrzsali."

To samo sowo w sowo zastósowaby mona
do ycia publicznego, do teoryj politycznych, do

dziennikarstwa w systemie i-eprezentacyjnym. —
Lecz posuchajmy co dalej mówi autor rzeczo^
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nego dzieka w tej samej materyi : „Gdzie niemasz

adnego przeciwiestwa tam niemasz ruchu. —
Wszystko z czem innem wiedzie przeciwiestwo.

A gra tych przeciwiestw, sprawuje najpikniej-

szy fenomen, fenomen ycia! Niechaj kto pojmie,

jeli zechce, tak, si, któraby si w przestrzeni,

bez adnego oporu, niewstrzyman, rozwijaa

moc! Kad si przeciwna powciga sia; a

tern samem czyni j jeszcze dzielniejsz. Nic si

nie cignie bez odpowiedniego rozcignienia si

t^j samej chwili, ani si nic nie zwinie bez roz-

winienia, — i przeciwnie. Co bd wywie si,

rozwika z istoty rzeczy, tak e ludzie gono o

tóm prawi, pisz, — to natychmiast przeciwn,

•w czem innóm, moc, wasno wzbudzi, potrci,

obrazi. Natenczas jedno walczy i wojuje z dru-

giem, póki wtlejsze, sabsze, mocniejszemu nie

idegnie. Lecz tylko przez krótk chwil, która

jak bysk przeminie, trwa ten stan przecicia si

i przeniknienia dwóch si przeciwnych; albowiem

natura niecierpi nic statecznego, nic nie rucho-

mego. W tym samym momencie nowy odskok,

nowy wyskok i nowe siy, z pozornej zgody i to-

samoci, na przeciwne strony, w przeciwnym kie-

runku, roznios si, rozstrzel."

Taka jest prawdziwa natura oppozycyi ! To
samo dzieje si w widomej naturze, jak pokazuje

chemia i fizyka. Wszdzie ruch jest znakiem y-
cia! Samo przyrodzenie wzbudza je siami roz-
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rywajgcenii. wiato, ten atom niebieskich prze-

stworów, rozbity na promienie, czy niewplywa

na zwizki chemiczne, i dziahi chemicznych nie-

wywiera? a rozszczepiony promie czy oddziel-

nych niemaluje kolorów? Ciepo, ten inny atom,

tak nieodzownie potrzebny do ycia i wzrostu

rolin, zwierzt, czyli niejest gównym dziaa-

czem wszystkich w naturze rozkadów, i ow^ sil

któraby ten wiat cay roztrzsa, zburzya moc
rozszerzalnoci swojej, gdyby jej inne siy sku-

piajce i przycigajce równie dzielnego niesta-

wialy oporu ? To samo postrzegamy w naturze

niewidomej,— w myli ludzkiej, w naszóm sercu,

"W naszej duszy. Historya na tym zasadza si

dualizmie: wszystkie stosunki spoeczne s gr
tych przeciwiestw. Z tej to przyczyny nikt swój

woli niedogodzi, bez odpowiedniego czyjej innej

woli odporu. Gdzie jakakolwiek usino zmierza

do celu w kierunku prostym, oznaczonym, tam,

niepochybnie, przeciwne zbija j i potumia sta-

ranie, Ztd ruch, td postp, ztd wycig we
wszystkich sprawach. miech w rozpaczy jake
okropny! A smutek kiedy si inni wesel do-

tkliwszy nieli w powszechnem i'0zaleniu. Na-

dziej boja umacnia, krzepi ; ch do pracy

wielkie podniecaj trudnoci. Przez dziaanie i

oddziaywanie, w akcyi i reakcyi, wszystkie si

wyksztacaj mniemania, wszystkie stronnictwa,

wszystkie talenta.
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Piszemy to dla przekonania posa Leduchow-

skiego: e nie ruble moskiewskie i pruskie ta-

lary (jak publicznie owiadczy), ale pewne filo-

zoficzne pojcia, których roztrz,sn, ród ogro-

mu zatrudnie swoich, szanowny reprezentant

niemia czasu, — i pewne prawdy kieruj du-

chem naszej oppozycyi; tudzie, piszemy to dla

pokazania na oko szanownym redaktorom Ku-
ryera polskiego : e autorowie artykuów Nowej

Polski, za które maj, by pozwani do sdu, a-
dnego na umyle obkania nie cierpi, jak twier-

dzi uczony Kuryer.

Pytamy si tych zacnych wielbicieli zgody,

pytamy si tych szanownych mioników jednoci

i pokoju : có kiedykolwiek bd, na tym padole

paczu, utrapienia, i i srogich frasunków, do

skutku przyszo bez nieporozumienia i rozte-

rków? która nauka, jaka umiejtno, jaka teo-

rya wydoskonalia si bez krytyki, bez oppozy-

cyi, bez ironii? jiolityczni idealici, po wszyst-

kie czasy, z politycznymi wojowali realistami.

Wszdzie rojalizm ciera si z jakobinizmem.

W muzyce nawet, w tej sztuce, któraby par ex-

cellence mona nazwa sztuk zgody i pokoju,

iiarmonici nigdy si nie zgadzali ~ melodystami, tak

jak w malarstwie stateczne trwaj nieporozumie-

nia midzy kolorystami i clair — obshurystami.

Siciat stoi na niezgodzie! moglibymy wykrzy-

kn z tryumfem, gdyby nas od tego terroryzm
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pewnych uprzedze nie wstrzymywa. W che-

mii, do upadego kócili si Jiogistyey z antijio-

gistyhami; do upadego sprzeczaj si z sob^,

w organomii, fizyologowie transcendentalni z che-

micznymi fizyologami, — a przyjaciele Browna

z empirykami. Niemasz take zgody w historyi

midzy kauzalistami i fatalistami.

Tak jest, tak bywao, tak zawsze bdzie na

tym wiecie. Szanowy Juvenis, w Kuryerze pol-

skim, powiada: e nic atwiejszego jak zrozu-

mie polsk rewolucy, „trzeba tylko wszystko

da co kto ma i bi si z Moskalami !'* — s
sowa Juvenisa. Prawda ! ale, eby si bi z po-

ytkiem dla dobra kraju, potx*zeba mie 100,000

regularnej piechoty i drugie tyle powstania. Z-
by mie tyle wojska, w przecigu najwicej sze-

ciu tygodni
,

potrzeba silnego rzdu. Jeste

silny, bdzie silny ten rzd przez izby ustano-

wiony ? otó kwestya, któr opinia wyraajca
si w dziennikarstwie miaem, energicznem, sa-

tyrycznem rozstrzygn zdoa!

Ten ksztat rzdu, ten kiviniumvirat przypada

do miary z obecnym porzdkiem rzeczy ?

Bdzie rewolucyjny, insurrekcyjny, ten kwin-

tumvirat, z którego Lelewel najmniej cztery razy

na dzie bdzie si musia oddala? urzdzono
mechanizm jego i tryb postpowania tak eby
rozwin wszystkie siy narodowe? obaczymy.



By, albo nicby.

Nowa Polska Nr. 29. 2 Lutego 1831.

Ten fragment wiersza Szekspira ma by od-

t^d godem towarzystwa patryotycznego. Wzi-
limy go take za godo naszego dziennika.

Owe wyrazy zamykaj rzetelne rozumienie

naszej sprawy, i zasad naszej polityki. Dla czego ?

adne przedsiwzicie, miaoci, niebezpie-

czestwy, nareszcie ogromem swoim nieprzecho-

dzi polskiego powstania ; adna zagadka nie bya
zawilsza od kwestyi naszego bytu.

Wielki naród w porodku Europy upada nie-

moc swoich instytucyj, upada licznemi przywa-

rami swego skadu spoeczeskiego. Nie dla tego

zginlimy, emy mieli zdrajców, emy si nie

zgadzali z sob, e Moskwa opacaa av Polsce

stroicieli kaba: bro Boe! to tylko skutki zego

które dalój sigao.

Zginlimy dla tego : e nie icikszo ale mniej-

szo, po wszystkie czasy, bya u nas narodem.

Zginlimy dla tego: e rewolucya socyalna
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uie zmienia wzmiankowanego niestosunku. Ze
byo radykalne; Kociuszko podniós or w spra-

wie insurrekcyi, a powinien by walczy w spra-

wie socyalnej, jak radzi Kotaj.

Rewolucya francuska, angielska, belgicka,

miay, po wikszej czci, ulepszenia wewntrzne

na celu; nosiy na sobie cech domowej wani i

rodzinnego nieporozumienia. Rozterki i krwi

przelew nie przywiody do upadku Francyi i An-
glii. Przeciwnie: Anglia na morzu, a Fi-ancya,

na staym ldzie, winne s przemono swoj
socyalnej rewolucyi.

ród konwulsyjnych wzrusze, w przypie-

szonym krwi obiegu, w ostatecznycli nawet pa-

roxyzmach, ledwo nie wszdzie gdzie takiem nie-

szczciem zagniewane niebo nawiedzao ziemi,

pomnaay si materyalne siy narodów, rozprze-

strzeniaa si ich posiado 'rodzinna, szerzya

si kultura umysowa, powikszay si dostatki,

bogactwa.

Rewolucye takie, naksztalt burzy napowie-

trznej ku schykowi dnia parnego, przerzadzaj

zgszczon atmosfer ludów.

Kociuszko by poczciwym Polakiem, by
walecznym rycerzem : lecz le rozumowa. Dla

ocalenia kraju, potrzeba byo zniszczy ze we-

wntrzne; on wola uledz pod przemoc zewn-
trznego nieprzyjaciela. Polska potrzebowaa re-

3*
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wolucyi socjalnej ; on jej nada charakter excen-

tryczny. Kociuszko zgubi Polsk!

S, pewne w dziejach momenta, gdzie zacho-

dzi wtpliwo: czy socyalna, czy excentryczna

rewolucja zbawi naród? Za czasów Kociuszki

nie byo tej wtpliwoci. Wiedzia on bardzo

dobrze : e mniejszo bya w Polsce narodem,

a wikszo niczem; wiedzia, ze wszystko ze
z tego wynikao niestosunku. Czemu go nie

odmieni? czemu, dla ocalenia caoci, niepo-

wici czci?
Kwestya Kociuszki bya taka: „eby skru-

szy jarzmo rossyjskie, trzeba odpowiednich si

materyalnych : siy odpowiednie zawarte s w mas-

sach ; a zatem, trzeba poruszy massy, trzeba im

nada inne prawa, inne znaczenie. Nadanie tych

praw stanowi istot rewolucyi socyalnej." A za-

tem, dla rozwinienia naj-\vikszoci (mcuciinum)

si potrzebnych ku wydwignieniu narodu z pod

obcego jarzma, z pod zewntrznego ucisku, wy-
padao Kociuszce nada rewolucyi kierunek so-

cyalno-insurrekcyjny.

Kociuszko nieraz wpada na t myl; lecz

zawsze obchodzi go w okoo strach wielko-oki

na samo wspomnienie socyalnego wstrznienia.

Ze radykalne w niwecz nas obrócio. Ko-
ciuszko nie chcia przemieni wikszoci w na-

ród, przez wzgld na mniejszo. Nie zainteres-

sowa mass; miliony nasze patrzay obojtnie na
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upadek kraju. Wzgldem nich odmieniy si

tylko nazwiska ciemizców. Nie dba lud kto

mu panuje.

Upadek Polski zmieni pooenie krajów
;

zrzdzi ogromne zmiany w systemie politycznym

Europy: Rossy. wyniós do rzdu pierwszych

nie ledwie mocarstw; Prussom na dugie lata,

jak tak zapewni konsystency. Osobliwie te
zbliy ku sobie, e nie powiem, skoncentrowa

trzy polityczne kolosy: t same Rossy, Prussy

i Austry, trzy filary anti-liberalnego , anti-so-

cyalnego porzdku rzeczy.

Wielkie byy skutki naszej zagady. Rossya,

Prussy, Austrya, zetkny si z sob; ocienno-

ci, uyczay sobie wzajemnej mocy. Gdy
wielkie massy, razem z sob bdce, potniejsze

s, nieli w rozerwaniu. Tym sposobem, na pó-
nocy, przysza do skutku koalicya monarchów,

przeciwko zachodniemu, liberalnemu systematowi.

Otó punkt, z którego ceni potrzeba Avano
naszego powstania, majcego to samo w niwecz

obróci co przyszo do skutku przez rozbiór Pol-

ski. Rozbiór Polski przechyli spór na stron

despotyzmu; restauracya Polski przechyli go

musi na stron zachodniego, liberalnego systematu.

Jak wielkie skutki wynikny z naszej zaga-

dy, tak wielkie, jeeli nie wiksze jeszcze, bd
konsekwencye polityczne naszego odrodzenia si.

Jeli nam Bóg poszczci, Rossya wróci do swego
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status guo, bardziój azjatyckiego, nieli europej-

skiego. Austrya cieszy si bdzie z naszych

powodze; w przypadku wielkiego nieszczcia

doamie nachylon trzcin : taka bya zawsze po-

lityka gabinetu wiedeskiego. Lecz, w szczciu,

byle tylko Rossya nie posiadaa duej omiu
polskich prowincyj, na których zaley jSj potga^

odstpi Galicyi.

Najwaniejszym atoli skutkiem naszej restaii-

racyi bdzie osabienie zwizku despotów. Uwa-
ajmy powstanie nasze za dywersy zbrojn,

zdziaan w interesie zachodu. Byt narodu wol-

nego, rzd konstytucyjny, a moe rzeczpospolita,

lub federacya, — jak to ju raz powiedzielimy,

— sowem, exystencya Polski, w rodku midzy
Rossya, Austry i Prussami, rozerwie skoncen-

trowan jedno samowladztwa, rozbije najpi-

kniejsze nadzieje, najmdrsze ukady despotów.

Polska sam rozlegoci dzieraw i posiadoci

swoich (bez wielkiego nawet ksistwa Pozna-
skiego i Galicyi), przechyli spór na stron wyo-

brae liberalnych, i systematowi reprezentacyj-

nemu na pónocy zjedna przewag.

Nas powoaa opatrzno do tak wielkiego

dziea! nam zakrelia plac do tak obszernego

zawodu ! eby osign ten skutek historyczny,

potrzeba roztrzsn nastpujce zagadnienia

:

Jak dalece socyalna w Polsce rewolucya po-

módz moe excentrycznej czyli, innemi sowy:
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co zdziaa poti*zeba Avewn^trz kraju, w skadzie

nasz(y spoecznoci, dla pokonania zewntrznych

nieprzyjació ?

„Potrzeba si uzbroi", znowu rzecze Jiweyiis.

Odpowiadamy Juvenisowi : tak i Kociuszko mó-

wi, a jednak Polska zgina. Kociuszko by
"walecznym rycerzem, ale le rozumowa. Jiwenis

ile rozumuje, a walecznym rycerzem nie jest.

Potrzeba si uzbroi! Czy si od dwóch

miesicy nie uzbrajamy? potrzeba poruszy massy,

trzeba powoa do ycia miliony ; a one si same

uzbroj. Korzystajmy z bdów pi-zeszoci

!

Tylko Szekspirowskie hy albo nie by nas

zbawi. Nie masz rodka midzy temi dwoma
ostatecznociami. Polska midzy Bugiem i Pros-

n — to bd najwyszy i konsekwencya naj-

mieszniejszego rozumowania! Nie masz, mó-

wi, rodka midzy guberni i'zdzon przez je-

neraa gubernatora, gówn kwater majcego
"W Warszawie, rzdzon przez sowietnihów i Icoleg-

skich registratorów, rzdzon przez policmejstróio

i strabczych, — a Polsk, depcc po karkach

moskiewskich carów, niepodleg, ogromn, jak
tylko imaginacya poety, z zapomnienia, na janie

wywoa zdoa! nie masz ugody z zniszczeniem

;

nie masz rodka midzy yciem i mierci.

Co skoro adnej nie ulega w^tpliwoci, cze-

mubymy nie mieli i nie chcieli zdziaa, dla

dobra ogóu, tego co mus nieodpartej konie-
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cznoci nakazuje? co jest conditio sine qua non

naszego bytu? Czemubyiny nie mieli poczy
spoecznej rewolucyi z rewolucy polityczne, we-

wntrznej z zewntrzn?
Wszystko zaley od ustanowienia hwestyi. Ci

co wierz, w dyplomatyk, yj z dnia na dzie,

w nadziei, w oczekiwaniu. Nie wierz w adne
spoeczne wstrznienia. Przeraa ich gwar ludu,

zatrwaa mass powstanie. Obawiaj si tego jak

fali wzburzonego morza, jak morowego powie-

trza, jak wezbrania wód i ognia. A jeeli nie

bdzie innego rodka? . . .

Ci za co nie wierz w dyplomatyk, w mocy

tylko i susznoci cala nadziej pokadaj. Ci

powoaj maasy do ycia, dla pognbienia wro-

gów; w AYStrznieniu socyalnem znajd potrze-

bn si ku rozwinieniu insurrekcyi. Wejrz
w niebo ; a gdy z tamtd adna pomoc nie znij-

dzie, natenczas wzrok swój obróc w przeciwle-

g stron. W tenczas bdzie, jako pismo mówi,

pacz i zgrzytanie zbów.
Historya przekazaa nam t prawd: e sia,

jak naród zewntrznego nieprzyjaciela pokona

zdoa, zostaje w cisym, bezporednim stosunku

z si jego materyaln i moraln wewntrzn.

Dla powikszenia pierwszej, potrzeba ostatni

pomnoy, naty.



Nowy rzd narodowy.

Nowa Polska Nr. 33. 6. Lutego 1833.

Obyczajem czsto praktykowanym u wolnych

nai'odów, skrelimy charakteiystyk osób, którym

sejm poruczy sprawowanie najwyszój wadzy
w kraju naszym. Niechaj nam Avolno bdzie uprze-

dzi czytelnika : ze nie powszechne w tej mierze,

ale wasne tylko zdanie wynurzymy. Obecna

chwila, pooenie kraju, nadzieje narodu, otó
wielkie, otó przewane wzgldy, pod które b-
dziemy si starali podcign opini polityczn,

charakter moralny, i dzielno w sprawie publi-

cznej tych mów. Za godo za przybieramy

tacytowskie sine ira et studio.

Ksie Adam Czartoryski.—Imi daleko synne
w dziejach; z dziadów i naddziadów gone w po-

przek Europy. Polityczny zawód Czartoryskiego

przed rewolucy z dnia 29go listopada uwaa
trzeba w tem wietle: e ca niemal nadziej

bytu Polski zasadza na wspaniaomylnoci i do-

brej wierze Alexandra. Przyznajemy! Zajmu-
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j§ca bya ta idea Czartoryskiego. Mniema za-

pewne, w szczeroci i szlachetnoci wasnego serca,

ze car mody, w pocztliacli tale pikn o sobie

nadziej czynicy, chciwy dobrej sawy, nie za-

ciei'ajc rodowitoci, obyczajów i praw polskiego

ludu, po ojcowsku sprawowa bdzie przeoe-
stwo w Polsce i Rossyi, i dwa jednogniezdne ple-

miona w olbrzymim skojarzy i zespoli systemie.

Kzeczywicie, trudno pomyli co pikniejszego,

i okazalsz postaw zdumiewajcego, nad taki

porzdek spoleczeski, nad dwie monarchie ogro-

mne, niepodlege, wolne, konstytucyjne, z których

jedna koczyn nie ledwo wiata zasiga, wielko-

ci swoj nieodstpnego przechodzc satellita

ziemi, — a druga, od morza do morza, midzy
górami, tak szei*ok przestrze i sawn tya pa-

mitkami zajmuje!! Polska i Rossya pod jednem

berem, dwa bratnie narody, w tem politycznem,

prawdziwie sawiaskiem , liberalnem systemie,

przez dugi czas zajmoway imaginacy filantro-

pów. Kade zdanie uwaa naley we waci-
wem wietle, i kade wyobraenie ceni tak jak

powstao w gowie rozmylacza.

Rzecz dziwna i godna uwaania: jenera ziem

podolskich, ksi Adam Czartoryski, piszc, pod

przybranem Dayitysha nazwaniem, o jzyku po-
sliim, wielk korzy upatrywa dla mowy naszej

z rozmnoenia jej bogactwy pobratymczych dya-

lektów. Taki sam, jeeli mniejsze rzeczy do wi-
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kszych naciga si godzi, Avidok, ta zasada sa-

wiaska panowaa w polityce dzisiejszego prezesa

rzdu nar-odowego. Lecz Alexander ca oszu-

ka Europ; zawiód nadziej wszystkicli libera-

listów; posiwia i umar w zapasach z wolnoci.

Popularno jego jako cie przemina.

Gabinet petersburski nigdy niezmienia celów

swoich; a czas który wszystko inne psuje i ni-

weczy jemu samemu przysparza statecznoci. Nie-

chaj aden Polak niewierzy w utopi, póki ta dy-

nastya av Rossyi panuje! Rada Piotra I. nigdy

si niezestarzeje. Jego i nastpców jego polityki

zasad jest: „eby i pami przepada jako kie-

dy bylimy narodem." Rossya przysza do po-

tgi swojej i zwizku z Europ przez rozbiór

Polski. Delenda est Polonia! t pie nuci bd
carowie pónocy do ostatka dni swoich. Exysten-

cya Królestwa Polskiego, midzy Bugiem i Pro-

sn, czeme bya rzeczywicie? Dla ludzi my-
lcych Polska, w tych nawet granicach, nie-

istniaa od roku 1815 do nocy 29. listopada.

Rozumiemy, e opinia, pod owym wzgldem,
Czartoryskiego, podpada niejakiej modyfikacyi,

jeszcze przed t rewolucy. Zachwia si w swo-

jej wierze politycznej: na sdzie sejmowym po-

stpi sobie z wszelk godnoci i mztwem pra-

wego Polaka; lecz moe do dnia dzisiejszego trwa

w tem przekonaniu, e jest rodek midzy osta-

teczn zagad a bytem i niepodlegoci Polski
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minionych wieków. Trudno z precyzj, wyrazi
i okreli zdanie yjcego czowieka; sdzimy
jednak : ze Czartoryski, w dalszym zawodzie po-

litycznym, jako prezes rzdu, w tym tak wanym
i krytycznym momencie naszego jestestwa, sdu
swego, szczególniej co do wyboru rodków, na

stron rozpaczy nieprzechyli. To jest: ze, dla

uratowania caej Polski, niepowici owej fikcyi

politycznej, jak jeden z carów, w obudzie i pod-

niosoci swego serca, przezwa ironicznie K7'ó-

lesticem. Wnoszc z agodnoci charakteru Czar-

toryskiego, to z wielkiój cnoty polskiej, któr,

zjedna sobie cze i mio ziomków, rozumiemy:

ze skoro spostrzee przemoc albo wasnym uzna

rozsdkiem, i takowej adnem wysileniem nie

zwalczymy, natenczas bdzie wola cieszy si,

choby szczupym naszej politycznej icizny osta-

tkiem, nieli patrze ku schykowi dni swoich, na

niepowrotn zagad Polski. Taka dyspozycya

w opinii naczelnika rzdu jest wiat, obywatel-

sk i dyplomatyczn. — Wiadomoci Czartory-

skiego rozlege : biego w rzeczach publicznych

okazaa. Rozwinie on z poytkiem wszystkie sto-

sunki z yczliwemi naszej sprawie mocarstwy;

bdzie si stara poniy wynioso i dum cara

wszystkiemi rodkami insurrehcyi, to duchem

wieku i moc, dzielnoci opinii ledwo niecaej

publicznoci europejskiej ; lecz w razie wielkiego

nieszczcia, z pod ziemi burzy rewolucyjnej nie-
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wezwie, dla zatrwoenia nieprzyjaciela, i w gb
Rossyi, zatrzanienia, rozkieznania spoecznego

nieponiesie. Niepowie, w uniesieniu zemsty, zbli-

ajcemu si Mikoajowi: ,,Ty nastpujesz na na-

sze karki z licznemi zastpy, a ja zburz gniazdo

twoje, zepsuj porzdek w twem pastwie, sko-

ni poddanych eby panom wypowiedzieli posu-

szestwo ; zmieszam wszystkie elementa w towa-

rzystwie; porusz massy; stargam ogniwa: a skoro

prysn w Polsce i w Rossyi, przepadniesz wraz

z caym rodem swoim : — i tam gdzie panowae
kamie na kamieniu niezostanie."

Wincenty Niemojewski. — Stronnik i czciciel

francuskiego klassycyzmu. Nie bez przyczyny

od tej drobnostki zaczynamy charakterystyk tego

zacnego Polaka; albowiem sd literata odbija si,

i mienion cieniuje barw, w opinii wiatego pu-

blicysty. Mówi ze Niemojewski skoczy edu-

kacy w Niemczech; póniej atoli, przez zabranie

znajomoci z Osiskim i tómaczem Iliady Dmocho-

wskim, mia odstpi od wszelkiego germanizmu

pod wzgldem filozoficznym i estetycznym. Je-

eliby od W. Niemojewskiego zaleao ostateczne

roztrzygnienie kwestyi co do ksztatu rzdu, na-

tenczas ludy europejskie nigdyby niewyszy z teo-

ryi monarchii konstytucyjnej z podwójn izb,

wyobraajc dwa pryncypia towarzyskie: ary-

stokratyczne i demokratyczne, — z wszelkiemi za-

rczeniami, jakoto : odpowiedzialnoci ministrów,
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wolnoci druku prawnemi opatrzon przepisami,

odwoalnoci urzdników i nieomylnoci króla.

Podobnie, gdyby opinia jego przemoga w litera-

turze, nigdyby Gete i Bajron tak gonej repu-

tacyi nieinieli. Krótko mówic, zdanie jego w po-

lityce i estetyce okrelone jest pewnemi state-

cznemi i niezmiennemi formami. Jak ju powie-

dzielimy, Czartoryski niewstrznie porzdku spo-

ecznego, w^ adnej potrzebie kraju; ale W. Nie-

mojewski nieodstpi nawet od formy monarchi-

czno-konstytucyjnej, choby go do tego mus nie-

odpartej zniewala koniecznoci.

Od r. 1816, to jest z nastaniem formy rzdu
reprezentacyjno-konstytucyjnej, zacz si krajo-

wej powica usudze. Sejmy z r. 1818 i 1820

szeroko wsawiy Niemojewskiego w Polsce i za

granic. On pierwszy silny gos podniós prze-

ciwko wadzy, która adnej nie znosia oppozycyi.

Cze jemu za to i sawa! Przeladowanie któ-

rym ciemiyciel ciga tego wymownego obroc
wielkich pryncypiów towarzyskich wedug teoryi

B. Constant, na zawsze bdzie pamitne w sercu

kadego prawego Polaka.

Jednym z najwymowniejszych posów by Nie-

mojewski: dowcip jego artki, przenikliwy, wol-

terowski ; talent pisarski znakomity. Jako czon-

kowi rzdu czynimy t uwag: e zbyt cile

trzyma si teoryi i ustanowionych pryncypiów,

co, w obecnych dziaaniach i mechanizmie nowego
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rzdu, minio najgorliwszego obywatelstwa i pa-

tryotyzmu W. Niemojewskiego, zdaje si pewne

rokowa opónienia.

Morawski. — Nie moga izba w skadzie swo-

im waciwszego uczyni wyboru. M ten szla-

chetny, nieugity, niezwalczony adn przeciwno-

ci, nadziei Polaków nie zawiedzie. Morawski

posiada nieograniczon ufno swego wojewódz-

twa. On jeden uczu niewaciwo dyktatury,

i miaym przeciwi si gosem poruczeniu nie-

ograniczonej Avadzy jeneraowi Chopickiemu.

Jeeli t energi woli i t moc charakteru, we-

sprze gboki, filozoficzny rozmys, to okazaa

biego w rzeczach publicznych, Europa umieci

go w poczet najznamienitszych rewolucyjnych po-

lityków, a Polska w poczet zbawców swoich. —
Dotychczas zdanie jego przechyla si na sti'on

teoryi Niemojewskich. Im winien pocztkowe po-

lityczne iisposobienie swoje. Oni wskazywali mu
niejako wzory, i ustalili wyobraenia co do ogóu
stosunków towarzyskich. Tej zapewne okoliczno-

ci przypisa trzeba dotychczasowe, jak postrze-

galimy w toku obrad poselskich, zamiowanie

pewnej rutyny. W^szake przekonani jestemy,

i z chlub powtarzamy: i aden wzgld, adna
teorya, adne stosunki nie odwiod Morawskiego

od uycia ostatecznych rodków w ostatecznej na-

rodu potrzebie. Stargawszy wzy, które dotych-

czas ducha jego w pewnej utrzymyway wierze,
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nie zadry przed rewolucy; obywatelsk, gorli-

woci swoje,, nada prawa i ycie massom, aeby
z poytkiem i zapaem suyy insurrekcyi.

Barzykowski. — Wymowa, nie zawsze wolne,

od przywar deklamacyi, obywatelstwem i cnot,

polsk, umia sobie zjedna wikszo w dzisiej-

szym skadzie izby. Wyobraeniom jego polity-

cznym niedostaje pewnej filozoficznej ogólnoci;

mocniój zapewne czuje, nieli rozumuje: i dla

tego w dniu 20. grudnia tak natarczywie stara

si utrzyma wniosek wzgldem dyktatury. Pra-

cowity, przejty zapaem dla publicznego dobra,

z poytkiem dziaa bdzie w tym wielkim i chlu-

bnym zawodzie. W nim postrzegamy stronnika

opinii Czartoryskiego.

Lelewel. — Nie pomau to nas zdziwio, e
izba najmniejszoci, Lelewela, czonkiem rzdu
obraa. Z wikszoci lub mniejszoci, wnosi mo-

na o logice i moralnej dyspozycyi kadego zgro-

madzenia politycznego. T mniejszoci wywie-
cili sejmujcy, przed Polsk i Europ: e mimo

wszelkiej ostentacyi i stanowionych uchwa, nie-

pojmuj jeszcze ducha naszej rewolucyi. Kade
wane zdarzenie jest skutkiem ogólnego usposo-

bienia. Kada rewolucy jest pierwej w ycze-

niu, w myli narodu, nim si na jaw wynurzy.

Ludzie s tylko organami idei czasu. Takim or-

ganem, takim porednikiem objawionej woli Po-

laków w nocy 29. listopada by, i jest, Joachim
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Lelewel, — jeden z najzuamienitszych pisarzy

polskich, jeden z najwikszych histoiyków 19go

Avieku. Opinia publiczna wskazywaa mu pierwsze

miejsce, jako reprezentantowi najmielszych wy-

obrae rewolucyjnych, jako twórcy tej strasznej

chwili, z której si albo wielko Polski albo

ostateczne wywie zatracenie. Rzec moemy

:

e bez tego rozmnoyciela i patrona rewolucyjnych

w Polsce wyobrae, powstanie nasze do dalszego

czasu byoby odoone. On pierwszy zwróci na

siebie uwag wojskowej i cywilnej modziey.

Omieli odwanych, pobudzi niemiaych, za-

szczepi ufno w sercach wtpicych. Z tego

wzgldu, jego nazwa mona autorem nocy 29.

listopada. Wemy w nasz rozmys to co zdziaa

dla powszechnej owiaty polskiej, nie w gronie

sejmujcem, ale z mównicy professorskiej. Któ
podnieca iskr tlejc w sercach polskiej mo-
dziey, w Warszawie, Krzemiecu i Wilnie? i kto

te zarody oywczem rozwija tchnieniem przez

pisma rzecz polsk wywiecajce? Lelewel jest

niewtpliwie, najpopularniejsz w Polsce osob.

Uwaajc za mechanizm nowego rzdu, i oce-

niajc ow mniejszo kresek, tak zdaje si jakoby

izba dla tego tylko obraa go czonkiem rzdu,

aby nie rzdzi i nie posowa; gdy jako czo-

nek tej najwyszej magistratury, na obrady sej-

mujcych wpywa niemoe; a jako pity z po-

rzdku, w kadej równoci gosów, w nieobecnoci

I. 4
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prezesa, I za kadem przybyciem wodza, oddala

si musi. Przeto dziaalno jego w kole sejmu-

j,cych ustala, a w administracyi jest podrzdna

i cieniona. Dosta mu si najszczuplejszy ua-

mek wadzy, mimo najwikszej ufnoci, jak
wznieca ku sobie za obrbem izb sejmowych.

Wszake pamita naleao : e najpoyteczniej

su rewolucyi rewolucyjni mowie ; e, w takich

czasach, wszelakiej popularnoci odpowiedniego

trzeba udziau wadzy. Nie jeden z sejmujcycli

czytajc to, moe znowu powie: otó stronnicy,

wielbiciele, partyzanci! Moe 'nawet jeden zpo-

sów znowu nas oboy zarzutem rubli moskiewskich

i pruskicli talarów. — Czemu nie! wszak teraz

wszystko powiedzie mona. Owiadczamy jednak

:

e Lelewel niema ani moskiewskich rubli, ani

pruskich talarów. Tak jest, przekupi nas, ale

nie srebrem: omami rozlegoci poj swoich,

moc wyobrae, gbok znajomoci powodze
i klsk rodu ludzkiego. Modzie polska jemu

winna swoje uksztaceniel Ten jedyny wzgld
powinien by inaozój usposobi izb, w owym dniu

kiedy czonków rzdu wybieraa.



Czemu niassy nie powstaj?

Nowa Polska Nr. 41. 14. Lutego 1831.

Nieprzyjaciel wkroczy ; rozpociera si i wsz-
dzie przemawia do ludu: „e nie przeciwko na-

rodowi, ale przeciwko garstce wichrzycieli dzia-

a bdzie". Moskale kupuj ywno, z mie-

szkacami obchodz si agodnie; wa'ó, e otrzy-

mali rozkaz maszerowania do Warszawy dla po-

wcignienia buntowników, i e nikomu i icos zgo-
wy nie sjyadtiie byle tylko mkt ich postpowi nie

2yrzeszkadzcd. Ta polityka moskiewska jest bar-

dzo zrczna; Dybicz musia postrzedz, e nasza

zuojna nie bdzie wojn narodow.

W rzeczy samej, te okolice, przez które prze-

chodziy puki nasze mianowicie kolo Serocka,

Putuska, do smutny widok przedstawiaj przed

oczy nasze. Zolniei'z ochoczy piewka, nuci stare

pieni ; lecz nigdzie nie spostrzeesz wesoego

ludu, zbierajcego si koo walecznych szyków,

nigdzie ^viejska druyna nie wita zbrojnych braci.

Zkde to pochodzi? Dla czegó ta sprawa nie
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nosi na sobie cechy rodzinnej, domowej? nas nie

loitaj, z nieprzyjacielem si nie bij!! — Dla

Bogu! có to znaczy? i ku jakiemu colowi

rzecz si nachyli? — Wic Moskale umiej prze-

mawia do ludu, tak, eby im nie szkodzi, a my-
my nie umieli przemówi do niego, eby nam,

a tern samem eby sobie samemu pomaga?
Gdzie jest zgiek ory, samym postrachem

racy wrogów tej ziemi? Gdzie gwar ludu

w poprzek caej Polski woajcego Do Broni

Jak drzewa w tej porze ogoocone z licia, mar-

twe, nieme, tak zdaje si by ogoocona ojczy-

sta sprawa z wszelakiej rodzinnej i domowej po-

mocy. — Wychodzi wic na to comy zdaa

przewidywali, upominajc udzi sprawujcych

wadz: eby opatrznie myleli o dobru caego

ludu. Wychodzi na to: e ten lud nie zosta

wcignity do powszechnego interesu tej ziemi.

Czy sdzicie e dosy byo pisa czcze prokla-

macye, i nabija w ucho ludziom czyta nieumie-

jcym niezrozumiae frazesa? Tysic razy po-

wtarzalicie, e rewoucya w Polsce jest tylko in-

surrekcy? My si was teraz nawzajem pytamy:

có zdziaano na drodze insurrekcyi? Jak wiado-

mo mamy pó czwarta miljona mieszkaców. Ile

stano pod broni? Garstka regularnego zacine-

go onierza, kilkanacie puków jazdy,i nic wicej.

Zdrowy rozsdek t myl nasuwa, e tylko

powstanie mass ten kraj uratowa zdoa; e zol-
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nierz wtenczas jest niezwyciony kiedy go ze

wszech stron owe inassy otaczaj, kiedy go ota-

czaj z wasnej ochoty, i z tak broni w rku,

jak w potrzebie, po wszystkie czasy, dowcip) wie-

niaczy wynajdywa, stwarza. Powiedzieli, e
nic mamy gór i prdkich potoków, niezbdnie

potrzebnych we wszelkiej gueryllasowej wojnie.

— My za odpowiadamy na to: e w Polsce s nie-

przejrzane okiem równiny, gste lasy, moczary,

bagna. Wszystko to sprzyja podjazdowej wojnie,

a wojn podjazdow tylko lud prosty z poytkiem

toczy moe. U nas przeciwnie si stao, gdy
nieprzyjaciel lekk jazd swoj naprzód wysya,

zabiera nasze magazyny, pokazuje si i niknie,

a my wszystko na regidarnem wojsku zasadza-

my. Tak jest, nie mylilimy si i nie mylimy

w zdaniu naszem : Dybicz postrzeg e ta wojna

dotychczas narodow wojn nie jest, i uchwali

w gowie swojej to mniemanie, e nam szkodzi

zdoa partyzanckiemi sztukami. Chytiy ten su-

alec, wszelkich sposobów uyje na odwrócenie

od sprawy ojczystej prostego ludu ; czas wic
abymy go w tem uprzedzili.

Ju nadesza ostateczna chwila; przestacie

wic trwa w tem opacznem rozumieniu, e sa-

m insurrekcy kraj zbawicie, potrzeba socyal-

nej rewolucyi, potrzeba uy ku uratowaniu gi-

ncej ojczyzny tych rodków jakie socyalna re-

wolucya nastrcza. Potrzeba rodków grunto-
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wnych, prdkich, dziaajcych jak mocne leka-

rstwa w chwilach ostatecznego wysilenia. Po-

trzeba zatem, ebycie mow swojg, obrócili do

caej ludnoci naszej, ebycie jedng, oddzieln

szlachetn uchwal, ogromn wikszo ludu pol-

skiego powoali do praw czowieka, dopraw obywa-

telskich, ebycie kademu porywajcemu or w tej

sprawie obwarowali natychmiast bezpieczestwo dla

niego i dla rodziny jego w niezamierzone czasy.

Najwikszem zadaniem jeniuszu jest ród ta-

kich okolicznoci, rewolucyi socyalnej nada
kierunek insurrekcyi. Nie masz adnego rodka,

który zowiecie jakóbimhim, jakiegoby uy obe-

cnie mus nieodpartt^j koniecznoci nie zniewala!.

Zmiana wszystkich wewntrznych stosunków,

zmiana radykalna generyczna, powoujca do y-
cia i cywilizacyi to AVSzystko co u nas dotd
byo za okresem uksztatceszego spoeczestwa.

Ten ostateczny i jedyny rodek, wyrwa nas

zdoa ze wszystkich nieljezpieczestw. Wreszcie,

nie lepiej uczyni to przez koncessy dobrowoln,

patryotyczn, co obca przemoc wydrze? Lepiej

wszystkich wocian porówna z sob i w caym
kraju rozprzestrzeni obywatelstwo, tak, eby
wszystko u nas spolszczao i zziemianiao, ani-

eli doczeka si tej opakanej chwili, e w ca-

ym ogromnej Sawiaszczyzny olcresie, ani jedne-

go Polalia nie bdzie. Nazwalicie nas jakobi-

nami, demagogami, terrorystami, mówilicie: e
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Europa sprzyja nam nie bdzie, jeeli u siebie

spoleczntij dozwolimy szerzy si rewolucyi. Wszy-

stkie te przeoenia jako tako popacay u ludzi

myle nieumiejcych, póki skutek ich czczoc

niewywiecil. Czemu teraz Francuzi, Niemcy,

Anglicy, nieprzysyaj^ nam wojsk i pienidzy? dla

tego emy wszelkiemi rodkami zapobiegali, aby

sprawa nasza nie staa si spraw ludów.

Z tego co si dotd rzeko, wynika e Polska,

cao i niepodlego swoj jedynie tylko przez

spoeczn rewolucy odzyska moe. To twier-

dzenie pewne i niepochybne, jak wyrok odwie-

czny losu. Có znowu z tego wynika twierdze-

nia? oto e rewolueya nasza spoeczna, wewntrz-

na, zdobywcz by musi. My przyjlimy sy-

stema wojny odpornej, systema zgubne, niebez-

pieczne dla kadego narodu, tak szczupe licz-

cego zastpy, tak szczupe posiadajcego zapasy.

Insurrekcy trzeba zamieni w rewolucy spoe-

czn. Powoa massy do ycia i wkroczy do

zabranych gubernij, nie zwaajc na adne oko-

licznoci, na bezpieczestwo stolicy i tego pia-

szczystego kraju, otó owe zagadnienia których

roztrzygnienie waszemu staraniu i waszym pol-

skim chciom poruczamy. Mamy 60, 80, dajmy

na to 100 tysicy Polaków pod broni! Spró-

bujmy ogarn myl nasz kolosalny plan wo-

jennj wyprawy ! plan wyszy nad wszelkie prze-

ciwiestwa losu ! spi-obujmy wtargn z t si
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na Woy, Podole, Ukrain. Tyui sposobem

omielimy Turków, Persów i kaukazkie ludy,

^iesfornie znoszce rossyjsk supremacy. Tym
sposobem w omiu guberniach rozszerzymy powsta-

nie, staniemy si panami wszelkich dostatków i

AYSzelkiego sprztu wojennego. Tym sposobem

potg carów podkopiemy w poudniowym systemie

rozlegego ich mocaj-stwa. Nakoniec tym sposo-

bem, m,dra, wielka, filozoficzna, strategia, wesprze

nasz mdr, wielk, filozoficzn, i prawdziwie

narodow polityk. Jedna prawda wie si z dru-

g, pasmo tych prawd jest nierozerwane. Chcemy
zwyciy, a wic zaczepnie dziaa nam potrzeba.

Nie my Moskaów ale Moskale nas szuka po-

winni. Teatrem wojny nie moe by dzisiejsza

Polska, ale Polska pod panowaniem Rossyi zo-

stajca. Powie vto: io szalestwo inierozum. Od-

powiadamy: ród niebezpieczestw szalestwo i

rozpacz s najwysz mdroci, a roztropno nie-

rozumem. Ta caa rewolucya od pocztku do

koca, jest i powinna by nieprzerwanym cigiem

dziaa natchnionych przez rozpacz i szalestwo,

bo tylko rozpacz i sza szczupe pomnaa siy. Na
drodze zwyczajnej, wszystkie kombinacye nasze,

gucha zatrze niepami. Ale strach wielkooki

obejdzie Moskali av okoo, jeli postrzeg e cay

naród polski w obronie praw i ziemi swojej uy-
wa takich rodków jakie tylko rozpacz i sza na-

tchn zdoaj. Reflexya na nic si nie przyda.

I



Co przedsie^wzi w obecnej chwili!

Dziennik krajowy, Nr. 225. d. 17. Sierpnia 1831.

Dziewi§,ty miesic upywa od nocy 29. listo-

pada. Przebylimy cierniow drog dowiadcze!
Komu przypisa, ze dotd niejestemy najpot-

niejszym narodem w Slawiaszczyznie ? Czy
moe nieyczliwym na niebie planetom, i od lat

tylu jakby zaspionym na nasz zgub?

Pisaem w pierwiastkacli naszej rewolucyi.

Oczerniono mnie
;
przestaem i pisa i mówi

widzc, e prawda nietrafia do przekonania tych

ludzi, Ictórzy mogli z poytkiem suy Ojczynie.

Dzisiaj znowu obracam mow do serca i rozumu

poczciwych Polaliów. Czyi znowu Icrzywdzi

mnie bd, i oslawia przed innemi?

cieni si nasz polityczny widokres ; dal^j

i powietrza zabraknie, bo t ziemi, gdziemy
pochowali zwoki naszych onierzy, i te pobojo-

wiska gdziemy walczyli, nieprzyjaciel opanowa.



58

Polska dzisiejsza juz jest tylko w obozie, i w cz-
ci mieszkaców stolicy! Europa zapomniaa o

nas i Skutek pokaza jak naley uwaa i wiato
i rozum tych, którzy dziaali w nadziei obcej

pomocy. Oni nas nad t przepa przywiedli,

staraj-c si ukróci moc wewnti'zng. rewoluc}''!

Av Polsce dla przymilenia si ministrom des-

potów. —
Naród grzeszy zbytnióm pobaaniem , nie-

potrzebne, moderacy,, puszczaniem w niepami
wszystkich bdów. A bdzili starsi w radzie,

wodzowie na polu i rzd cywilny.

Jest w Polsce glos publiczny, wiaty, rozs,-

dny i tak przenikliwy, e nieraz nawet przyszo
zgadywa. Tym gosem nieraz upominalimy wa-
dz. Có to pomogo?

Dotychczas opinia publiczna w Polsce niemiaa

u nas adnej mocy. Niebya potg, jak gdzie-

indziej. Nikt si jej nieobawia, choj wszyscy

powaali. Przepowiadaa tylko, ostrzegaa i opa-

kiwaa naksztat mdej sybilli starych wieków.

Nieszczcia publiczne przebudziy nakoniec

ten gos powszechnoci z dugiego letargu. Lud
zaczyna si zgromadza na ulicach ; szemrze, od-

graa si; skara jawnych winowajców, a bdzie

potem (bo to wynika z natury rzeczy) roztrzsa

i nicowa wyznania politycznej wiary.

Noc 15. sierpnia nada opinii publicznej dziel-
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no potrzebn dla zaradzenia zemu, gdziekol-

Aviek to ze si mieci, czy w radnem zgroma-

dzeniu, czy w gównej kwaterze, czy w rzdzie.

Jedna scena popularna stworzya wielk sil re-

wolucyjn w narodzie.

Gdzie podzia t si? Fermentuj umysy,

rewolucya opanowaa gowy; pi-zyklad pocignie

naladowców; jest ruch, s zmowy.

Có z tem pocz, i co mdra polityka roz-

kazuje? Oto nada temu ruchowi 2^''<^i'-''!/ H(??*u-

neJc dla wyrwania publicznej rzeczy z niebez-

pieczestw.

Trzeba uprawni, xde<jalizowa rewolucya;

trzeba j spowinowaci i niejako oeni z wido-

kami i nadziej zbawienia ojczyzny. Po omiu
miesicach krwawych dowiadcze Avyznajmy na-

koniec : e rewolucya jest naszym raison d'etat.

Swiatlejsi pojm zapewne co przez to rozu-

miem: mamy wszystkie poti'zebne siy ku wj-

dwignieniu si z pod obcej przemocy; a jednak

stoimy nad przepaci

!

Z jednego zdarzenia, lud, massa nauczy si
podbija rozum, i wol osób spraAVUjcych urz-
dowe obowizki pod posuszestwo publicznej

opinii. Przemin czas bdów. Teraz ju nikt

bezkarnie niezbdzi.

Opinia publiczna zyskaa moc wielk. Zbieg

okolicznoci naglcycli przymusza nas do udzie-
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lania jej mocy legalnej, bo w tóm jest jedyny I

ostateczny rodek ratowania kraju.

Jake tego dokazaó? Kady przyzna, e re-

wolucyi niemonada rozwija w ulicznym zgieku.

Potrzeba j koniecznie gdzie umieci, eby
rzeczy wziy obrót odpowiadajcy powszechne-

mu dobi'u, ebymy niezginli niezgod w tak

niedalekiej przytomnoci nieprzj^jaciela.

Trzy s sposoby:

Pierioszy sj)osóh. Rewolucya w rzdzie naro-

dowym. Zasada zostaa zgwacona i przeamana;

alvt zemsty ludu w nocy z dnia 15. sierpnia chwie-

jc si wadz w nic rozwia i rozprószy. Co

si dzieje bez icoU Rzdu, dzieje si 2:)rzeciwho nie-

mu. Magistratura niemogca temu zapobiedz,

lub tego skarci, Avasn upada niemoc. Nie-

masz ju rzdu narodowego! nie istnieje de fait.

Prezes odjazdem swoim do obozu w chwili tak

stanowczej, noszcym na sobie cech bojani, za-

szkodzi gasncej powoli wzitoci wasnego imie-

nia. Na kolegów ksicia Adama spada obowi-

zek wadzy takim ksztatem, aby rzecz publiczna

na tem zysliala a adnego nieponiosa uszczerbku.

Niechaj daj, od izb upowanienia do hreacyi

tymczasowej nowego rzdu, zoonego z osób,

które si dobrze zasuyy ojczynie, l^^tóre maj
wzito w narodzie i zwizki z ludem. Krok ten

byby najwaciwszy, nim izba nosv uchwa
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nowy rzd postanowi. Tym sposobem rewolucya

w rzdzie zaspokoi umysy, poloy kres ulicznym

zgiekom, i cala moc swoj wywrze na pokona-

nie zewntrznego nieprzyjaciela. Miasto si zde-

klarowao; a rozsdna polityka liae nam uwaa
scen w nocy 15. sierpnia, jako nie ma pomoc

we wzgldzie nawet materyalnycli rodków obrony

stolicy. Stolica ta mieci w sobie bardzo róne
elementa. Mieszkaców jest 120,000. Z tych

30,000 ydów, a zatem cz prawie trzecia ogól-

nej ludnoci nietylko niepotrzebna w obecnych

okolicznociach, ale nawet z wielu miar szkodliwa.

Dalej : 30,000 cudzoziemców, egoistów, tchórzów,

zych duchów. Element zgubny, zdradziecki, zo-

stajcy moe (gdy tego domyla si mona, i

tego s nieomylne znaki) pod wpywem czynnej

nader i tajemnej junty moskiewskiej! Z 60,000

resztujcej ludnoci, odetnijmy najmniej 40,000;

gdy w tyra dziale umieci trzeba kobiety, star-

ców, dzieci, kaleków, zgoa wszystkich niezdol-

nych do obrony. Zostaje 20,000 prawych Pola-

ków! Fragment ludnoci z roku 1794 gdzie si
zachowa jakby przez trdycy duch poczciwych

mieszkaców Warszawy, którzy w ówczesnem po-

wstaniu Aviekopomn okryli si chwal.

Ten dzielny ród, jednogniezdny
,
plemienny

jeszcze nie wygas! Cech swego charakteru

i swej rodowitoci zafarbowa noc 29. listopada

i noc 15. sierpnia! w jakierae wietle mamy uwa-
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zad onegdajsze zdarzenie! Z jakiego stanowiska?

W wietle postrachu tumicego obce i daleko

rozpostarte w stolicy naszej pierwiastki bd
zego ducha, bd indyfFerentyzmu, bd nako-

niec waenia si na dwie strony; z stanowiska

zbawiennego terroryzmu, który pod moc swoj
i posuszestwo podbi to Avszystko w War-
szawie, coby ród trudnych okolicznoci znagli

lub zmusi nas mogo do poddania si, do ka-

pitulacyi.

Jeli figury popularne tej czci ludnoci miej-

skiej zasid w rzdzie, na ten czas duch rewo-

lucyjny rozwinie si w kierunicu prawdziwym i

zbawiennym dla kraju. Jest to myl bardzo

miaa; ale te wielkie niebezpieczestwo, we-

wntrzne i zewntrzne!

Dmgi sposób. Rewolucya w sejmie; rewolu-

cya w samm x'ódle wadzy. Komu by si zda-

wao rzecz straszn, lub niebezpieczn uprawni

w Rzdzie moc wyjarzmiajc si ludu, niechaj

wymyli rodek umieszczenia lub zaszczepienia

t^j twórczej mocy w ciele prawodawczem. Do-

td sejm nasz by instytucy uznawajc to "wszy-

stko co si stao. Fakta s wyroczni sejmu.

Czy na zawsze pozostanie wielkim kanclerzem

narodowego powstania? Ministrem obrzdów re-

wolucyi, prorokiem przeszoci? Opinia uprze-

dzaa przezornoci swoj wszystkie niemal sej-

mowe postanowienia. Opinia wic jest twórcz,
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a Izby tylko piecz swoj na dzieach tty opinii

wytaczay.

Czy nie czas rozwin w Izbach tej mocy

dzielnej i produkcyjnej, z którejby fakta wyni-

kay? Instytucya nie majca w sobie twórczej

dzielnoci (w prawdziwem rozumieniu tego so-

Ava), leniwo za biegiem i'zeczy postpuje, insty-

tucya uznajca tylko co d stao, pozwala rozwi-

ja si wyobi-aeniom zewntrz siebie, i czsto-

kro w widocznej niezgodzie z temi wyobrae-

niami zostawa musi. Talv si dziao i dzieje

z naszemi Izbami. Nieuwaczam patryotyzmowi

czonków sejmu; ale obw-ieszczam prawd, Ictór

historya w lisidze swojej zapisze i przekae pa-

mici potomnej. W tem zapewne przyczyna

wszystliich nieszcz naszych.

Rozwin sio rewolucyjn w Izbacli, na jedno

wychodzi, co pogodzi reprezentacy narodow
z obecnemi potrzebami lvraju i duchem naszego

powstania. Tego za dokonaby mona przez

pomnoenie liczby czonków Izby; a jeeli ko-

niecznie trzyma si poAvinnimy formalnoci pra-

wem opisanych, toby moe, dla uprztnienia

przeszkód, najwaciwiej byo w tym wzgldzie

pomnoy liczb deputowanych stolicy. Caa
rzecz na tem: eby opinii (która u nas ju jest

moraln potg rewoucyi) dziaajcej przewidu-

jcej i czuwajcej zewnti-z Izb, pozwoli dziaa,
przewidywa, szerzy si i czuwa w Izbach.
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Akt w nocy 29 listopada, wywrócenie dykta-

tury, zmiana naczelnych wodzów, niemoc proje-

ktu reformy, onegdajsza scena, wszystko to ze-

wn^trz Izb si urodzio, wszystko to ostrzega

Izb, e jest publiczna opinia w Polsce, któr
Izba za swoje, uznaje, a która z niej nie loyplywa.

Trudno to poj i nie podobno rozumowi ludz-

kiemu? Ti*udno poj, e dla zbawienia ojczy-

zny koniecznie potrzeba t oj)ini publiczn, t
moc twórcz i dzieln narodu, z której wszystko

wypyno \y naszej rewolucyi przyj, i umie-

ci w Izbach nie jako przez adoptacyci, przez

pi-zypuszczenie do obrad legalnych reprezentan-

tów, wyobrazicieli i namiestników tej opinii ? Ra-

dz, nie wichrz; myl, nie dziaam. Widz
bliski upadek naszej rzeczy mimo w^szystkich

rodków materyalnych, na których nam nie zby-

wa; tylko ostateczno zniewala mnie do zale-

cania takiej rady.

Trzeci sposób. Rewolucya w towarzystwie pa-

tryotycznem, w klubie popularnym, w zgroma-

dzeniu dorywczem, nie legalnem. rodek naj-

gorszy. Ale pytam si mylcych i poczciwych

Polaków : jeli nie ulegalizujemy rewolucyi w rz-

dzie, jeeli jej nie naznaczymy reprezentantów

w^ sejmie, gdzie si tedy ma podzia? musi wy-

nale dla siebie jaki organ, drog, instrument.

Stumi jej niepodobna; bo co tylko jest si,

wywiera si musi i wyraa. Oszuka jej nie-
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podobna, bo jest wszystko widzca i przenikli-

wa. Zawojowa jej niewypada orem ; bo we-

AYntrzn domow Avojn zginiemy. Takie towa-

rzystwo poniewieraoby prawne magistratury

;

wzmóglszy si, postpowaoby z impozycy. By-

oby straszne wewntrz, ale zarazem grone dla

niepi*zyjaciela tak domowego, jako i obozujcego

pod stolic.

Nie jestem ani demagogiem, ani jakobinem,

ani terroryst. Z pism które przed rewolucy-

ogaszaem, przekonam wszystkich moich nieprzy-

jació, e zdaniem ugi-untowanem na zasadacli

pi"awdziwie chrzecijaskiej filozofii przechylam

si na stron tych teoretyków politj-cznych, któ-

rzy nienawidz spoecznego zaburzenia. A e
mi ua polskiej cnocie niezbywa, to pokazuje cae
iycie moje, pene nieszcz i przeladowania,

tak pod rzdem moskiewskiego cara, jako i po

rewolucyi, to pokazuj chlubne blizny, które

odniosem w krwawych zapasach z Moskw, to

nakoniec pokazuje nie szczupy mój i zaszczytny

udzia w autorstwie nocy 29 listopada. Przeto

tego co tu zalecam narodowi niechaj nikt nie

wykrzywia i nie kazi podejrzliwoci: jakobym

pisa dla osobistego interesu. Pisz dla tego, e
omylny widok rzeczy, e bdne systema w dzia-

aniach naszych od pocztku rewolucyi przyjte,

spraw publiczn do upadku nachyliy. Widz
najwiksze niebezpieczestwo, nie w tern, e lud

I. 5
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aktem zemsty i niecierpliwoci swojej podejrzane

osoby mierci ukara; (gdy postpek ten nie

nosi jeszcze na sobie cechy i koloru partyi) ale

ze omielony tym przykadem, którego ukara

nie mona, dalej moe postpi w swem susznem

oburzeniu, jeeli rewolucyjnej jego opinii nie ule-

galizujemy, i nie nadamy jej tego prawego, go-

dziwego kierunku, jaki mie powinna w piknej

sprawie naszego odrodzenia si politycznego.



Noc pitnastego Sierpnia.

Dziennik krajowy, Nr. 226. 18. Sierpnia 1831.

Z alem, z boleci. w sercu przekonaem si

dnia wczorajszego, e jest vi nas zbiór nieuków

politycznych, którzy wszystko na wspak widzc,

wszystkiemu nadaje omylne i krzywe rozumienie.

Brak taktu w ich publicznym zawodzie, brak

loiki w zgbianiu i pojmowaniu rzeczy publi-

cznych, tem szczególniej wybiy si mniemaniem :

jakoby stronnictwo moskiewskie zrzdzio kaba-

ami swerai zaonegdajsze pospólstwa wzburze-

nie; to, jakoby same dziaao, wieszao i mordo-

wao. Jakkolwiek nie godzi si pochwala tego

co zaszo, nie godzi si przecie wykrzywia
rozsdku prostych ludzi i mami ich bli-

chtrami. Ze jest, e niecierpliwo i oburzenie

doszy do tej ostatecznoci, ale zapewne gorzej

jeszcze powiksza zdrono przypuszczeniem,

e popeniona zostaa przez zdrajców i stroicieli

moskiewskich intryg. Ja temu nie wierz. Lud
wiesza szpiegów i osoby podejrzane w mnieraa-

5*
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niu, ze usuy przez to poczciwej sprawie. Wie-
sza! z uyczenia i inspiracyi ducha, który si

w Warszawie przechowa od roku 94. Akt ten

krwawy pozyska sankcy popularne,. Zgani go

naley, i zapobiega wszelk usilnoci, aby nie

znalaz naladowców , brukowych dziwowidzów

i wielbicieli, ale nie tynkowa farb tak strasz-

nej i czarnej zbrodni.

Korzystajmy i-aczej obywatelsk roztropno-

ci z tego nawet co dolega i zasmuca. Ja wi-

dz w owem nocnem zdarzeniu zwikszenie bez-

pieczestwa stolicy; cz mieszkaców Warsza-

wy t zapalczywoci niejako obowizala si wal-

czy, póki siy stai-cz. Wzmoga si przez to

energia publicznego ducha; zapa owion go-

wy. Ta dyspozycya dogadza poytkowi ogólnej

sprawy. Powtarzam raz jeszcze: mamy nieprzy-

jació domowych ! S poród nas zaczajeni stron-

nicy Moskwy, którzy si w duchu ciesz z ka-
dego niewczesnego zdarzenia, z kadej uomno-
ci w radzie bd rzdowej, bd wojennej, Ictó-

rzy niczego szczerzej nie pragn, jak povvi'otu

moskiewslviego jarzma. S obojtni wielbiciele

fortuny na czyjkolwielv stron si przechyli.

Niechby w najgorszym razie kilkanacie grana-

tów pko w miecie, a wnet zbiegszy si, wo-

aliby razem: „poddajmy si." Bo có ich ob-

chodzi Polska Bolesawów i Jagiellonów^ Otó
t klass mieszkaców stolicy noc 15 sierpnia
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srodze trwoy i niepokoi. We nie nawet niepo-

inyl o kapitulacji, majc przed oczyma ywy
obraz wisielców na latarniach, ywy obraz skutków

popularnego wstrtu do nieprzyjciól Ojczyzny.

Wzgld ten jedyny i prawdziwy na niebez-

pieczestwo stolicy rozcigam do obozu Pa-

shieioicza. Czyi niezwtpi Moskale o skutku

potajemnych wpywów swoich, postrzeglszy e
strach wielkooki w okoo obszed tych, którzyby

je rozpociera zdoali? Noc 15 sierpnia zadaa

jawn nieprawd rozumowaniu rossyjskich wo-

dzów, którzy moe sdzili: e Warszawa jest do

sprzedania.

Rozcigam ów wzgld (godzcy wypadki za-

onegdajszej nocy z dobrem powszechnem) na to

take, i przez roztrznienie chwilowe zAvyczaj-

nego porzdku , lud warszawski wydwign
spraw nasz z pod wadzy nieruchomego syste-

matu, w którym wszystlco ogucho, w którym

wszystkie osupiay umysy.

Zmiana rzdu bya potrzebna. Nie udao si

wywróci go reformistom. Dla czego? Bo tych

ludzi zna los nieyczliwy opatrzy musia da-

rem postpowania bez taktu i namysu w radzie.

Byliby dokazali swego, porozumiawszy si pier-

wej z opini. Inicyatywa wszelkiej reformy idzie

u nas z umysu publicznego, a nie z przywidze

i kaprysów. Rzd teraniejszy duej potrwa,

nieli poprzedzajcy, rozumie si: jeeli nie do-



70

zwoli uprzeclza siebie w wanych zdarzeniach

mniemaniu powszechnoci, jeeli razem z jej wyo-

braeniami dziaa bdzie, jeli poj,wszy gbo-
kiem rozumieniem sztuk stanu, potrafi przenika

i odgadywa gos publiczny, któremu winien

swój pocztek i swoj moc dzisiejsz, jeli nako-

niec w adnym razie i pod adnym wzgldem nie

wpadnie w przeciwno, bd z wol ogóu i po-

trzebami dobra kraju, bd z rozsdkiem w wy-

borze rodków dogadzajcych tego poytkowi.

Caym sekretem siy rzdu w czasach rewolucyj-

nych jest publiczna opinia. Ten mdrszy, kto

j lepiej wybada, i niejako si jej na pami nauczy.

Nie mogo tego dostatecznie wypowiedzie : nie-

chaj nikt zda moich nie nakrca na faszyw
drog wichrzcego spoecznym porzdkiem ja-

Icobinizmu. Co tu powiedziaem wynika z natury

rzeczy, z musu okolicznoci naglcych, a nie

z teoryi politycznój, któr si brzydz. Bdzi,
szkodzi krajowi, kto dziaa wedug ksig, a nie

ze wzgldu na czas i potrzeby teraniejszej chwili.



System iiowi'j wlailzy. Zasada rzdu.

Wzgld na Europ.

Dziennik krajowy, Xr. 227. 19. Sieqmia 1831.

Stai-aem si wczoraj przekona czytelników

tego dziennika, jak niesuszny i bolesny afFront

wyrzdzono ludowi Avarszawskiemu przypuszcze-

niem, ze dziaa w nocy 15 siei-pnia z podniet

moskiewskiego ducha. Rz^d przeszy skadajc

wadz nazwa ten gorszcy wypadek (w odezwie

swojej z dnia 16 sierpnia) skutkiem rozjtrzenia

umysów i zwtpienia o wadzach, które swój

obowizek dopeni miay, ale nie skutkiem zdra-

dy i krzywego podejcia. Dziki obywatelstwu

mów, którzy, usuwajc si od steru, niechcieli

przecie mieszkaców stolicy tak srogieni obwi-

nieniem, ohydzi, skala.!

Powiedzmy tedy razem z szanownym Wincen-

tym Niemojewskim : stao si! Rzd teraniejszy

Avinien swoj moc i wzitoc nie tylko woli sej-

mujcych, ale i opinii mieszkaców stolicy. ród
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zaburze, lud nasz powita radosnym okrzykiem

wojownika, który go upomniawszy i powciagn.-

wszy, przyj nakoniec osierocon wadz dla

zbawienia Ojczyzny. Nie godzi si uM'acza no-

wemu rzdowi, obwarowanemu t podwójn dziel-

noci (gdy jest prawy i popularny), niepotrze-

bnm czernieniem i powikszaniem zdronoci
która rzd dawniejszy osabia i wywrócia. Jeli

bowiem moskiewska intryga zrzdzia wzburze-

nie ludu w nocy 15 sierpnia, wic moskiewska

intryga zburzya take rzd przeszy, wic tóm

samem moskiewska intryga daa pocztek tera-

raniejszemu rzdowi. Bo to jedno wynika

z drugiego.

Rzd pi"zeszly konajc, usprawiedliwi opini

publiczn przyznaniem, e zaburzenie ludu byo
skutkiem rozjtrzenia umysów pochodzcego znie-

dbaoci wadz podrzdnych, które obowizku

swego nie dopeniy. Rzd przeszy, tem szla-

chetnem i wspaniaomylnem przyznaniem, za-

leca narodowi now wadz i mocuje j w mnie-

maniu powszechnoci. Po có tedy kazi pocz-

tek dzisiejszej magistratury? Po co wojowa
nieprawd i utrzymywa, e ta magistratura wy-

nikna z kaba moskiewskich, kiedy ustanowie-

nie jej jest wyranym skutkiem saboci przesz-

ego rzdu, do której si sam przyznaje.

Wadza Prezesa w radzie ministrów, jego

wielka wzieto, jego moc i popularno dzi-
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siejsza, z publicznej wyplrnly opinii, z woli

ogóu, z -wstrznienia rewolucyjnego, którego po-

wody mieszcz si w przywarach i niedonoci
zniweczonego systematu, w dugiej kolei pu-

blicznych przygód, m' nachyleniu si publi-

cznej rzeczy do upadku, spi'awionem przez

upór, zarozumiao i lekcewaenie powszechnego

gosu; jednem sowem: wypyny z susznef/o

rozjtrzenia umysów , a nie z l^abal i intryg

moslviewskich. Te dwie rzeczy cale róne i dale-

kie od siebie.

Te same przyczyny które now uksztacily

wadz, zapewni jej trwao z prawdziwym po-

ytldem dla kiMJu. System tej wadzy powinien

by rewolucyjny, gdy z rewolucyjnego Avyni-

knla zabui'zenia. Wykroczywszy choby tylko

na chwil z waciwej sobie zasady, runie ta

Avladza jak wszystkie poprzednie, bd natych-

miast, bd powolnem lionaniem w dugiej a szko-

dliwej dla lvraju niemocy.

System zwierzcliniej wadzy wszelkie ogarnia

magistratury, tak gówne i znakomitsze jak pod-

rzdne i mao znaczce. Jeli powszechno po-

strzee w rzdzie teraniejszym te same osoby,

które figuroway w zniweczonym systemie, b-
dzie to smutn wrób i nowych zadatkiem nie-

pokojów. Wtenczas zacznie si powoli szerzy

nieukontentowanie. Ztnd urosn poktne zmo-

wy, publiczne obelgi. Z tego si wywinie pasmo
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nowych intryg i nieporozumie, A to AVSzystko

wadz osabi, zdepopularyzuje.

Wybór osób do sprawowania publicznyci

nrzdów nadaje charakter caemu systematowi^

jest tego rkojmi i podpor. Rewolucya jedne-

mu zaufaa mowi, zaufaa jego cnotom, talen-

tom wojskowym, i biegoci w polityce. Rewo-
lucya, e talv rzeli, poruczya jego staraniu ca
moc swoj i nadziej zbawienia Polski. Dykta-

tor to samo zaufanie posiada rodaków i wspó-
ziemian ; ale dyl<tator dyktatur tumi rewolu-

cya i rzeczy publicznej szkodzi ; a jenera Kru-

kowiecki zbawi rzecz publiczn i'ewolucyjnemi

rodkami, szczególniej za przez nadanie rewo-

lucyjnemu ducliowi prawego liierunku i legal-

nej mocy.

Co powie Europa? Co rzekn ssiedzi? O
Boe! czy dotd niewyszlimy z tego opakanego

omamienia, z tego strasznego nierozurau w poli-

tyce? Dogadzajc ssiedzkiej woli, folgujc po-

szeptom zdradzieckiej gabinetów dyalektyki, sta-

nlimy nad przepaci zginienia! Któ hetma-

ni w polu, Icto u nas w radzie przewodzi, jeli

nie ci, litórycli nadzieja obcej daleliiej pomocy

odwodzia od zadania stanowczych, miertelnycli

ciosów bliskiemu nieprzyjacielowi?

Darmomy koatali do wzgldu zagranicznycli

dworów. Nadzieja zbrojnej interwencyi pokazaa
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si ponn. Dla czego? Gdy ci, którym si

podobao, z uyczenia zego losu, szerzy i -wzma-

cnia wiar w pomoc ministrów rzdzcych w Au-

stryi, we Francyi, w Anglii i wszdzie indziej,

nie zadali sobie tej nawet pracy, eby pierwej

zgbi pod Avzgldem naukowym i filozoficznym

istot, moc, sworno, natur i ducha polityki

tych ministrów.

Naszej dyplomatyce brakowao elementarnych

wiadomoci co do rzeczywistego stanu zewn-
ti'znych stosunków Polski z Europ. Nasi dy-

plomatycy tego nawet nie wiedzieli, a co koniecznie

wiedzie naleao ze interesem jest obcych gabme-

tóto eby Polska nigdy lo dawnych, granicacli swoich

niee.rystowaa. Co wicej : e ten interes w mnie-

maniu rzeczonych gabinetów ma swoj suszn i

z gbokich rozumowa Avywiedzion zasad.

Ministrowie zagranicznych dworów, wywi-
czeni w sztuce stanu, natychmiast postrzegli, e
noc 29 listopada pomiesza ich rady i jawn zada

nieprawd ich rachmistrzowskiemu rozumowaniu,

szczególniej co do wanych i mnogich wzgl-
dów zachowania bd ustalonego i utwierdzone-

go, bd te powoli rozchwiewajcego si po-

rzdku rzeczy w Europie.

Pierwsi ministrowie tak we Francyi jako i

w Anglii uwaaj koalicy monarchów (rossyj-

skiego, austryackiego i pruskiego) jako warowni
spoleczneyo porzdku feodcdnij Europy przeciwko
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duchowi zaburze i przewadze liberalnych wyo-

brae na zachodzie, które ten porz,dek podko-

puj. Byt caej Polski w rodku wzmiankowa-

nych mocai-stw, av rodl^u midzy Rossy, Au-
stry, i Prusami, osabi albo rozerwie skoncen-

trowan jedno samowadztwa tych mocarstw,

a zatem zburzy ow tak dzieln, wedug ministe-

ryalnego rozumienia, warowni dotycliczasowecfo

porzdku w Europie : gdy Polska, koniecznie

liberalna i reprezentacyjna by musi, gdy Pol-

ska sam rozlegoci dzieraw i posiadoci

swoicli, przechyliaby powszechny w Europie

spór na sti'on wyobrae liberalnych, a tern

sarnim zjednaaby przewag systematowi repre-

zentacyjnemu i na pónocy; a tern samom (w mnie-

maniu gabinetów) przypieszytahy upadek i<p>ole-

cznego 2>orzdku feodalnej Enrojyy, którym tronj'

niekonstytucyjne jeszcze si utrzymuj, w imi
którego wszyscy ci króloAvie razem z ministrami

swymi rzdz i panuj.

Wzywajc litoci gabinetów, przepomnieli-

my, e prosimy ich o to, czego si najmocniej

obawiaj, co im niepochybn rokuje zgub; e
prosimy ich o Polsk, któraby natychmiast roz-

bia wielk koalicy pónocn dotrzymujc

równej wagi tak gwatownie szerzcemu si li-

beralizmowi w ich wasnej dziedzinie. Trzeba

byo pierwej zgbi t polityk; trzeba byo
poj delikatn natur tych wszystkich razem
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stosunków i okolicznoci, a potem dopiero \vy-

nale waciwa drog dla rewolucyi w Polsce.

Nie gabinety, ale ludy s naszymi sprzymie-

rzecami. Niekonajcy porzdek rzeczy w Eu-

ropie sprzyja naszemu powstaniu, ale nowy,

mamicy wietnoci swoj, rewolucyjny i stra-

szny jak to wszystko co jeszcze nie jest a czego

z niecierpliwoci oczekuj ludy, potg i moc
swoj, daleko przechodzce królów i ministrów,

któiych panowanie znosz jakby przez wzgld
na dawne zasugi. Zaczlimy si wic kania
starcowi w schyku jego siwizny; a nam wypa-

dao odda naleny hod prawdziwej sile, mocy
i czerstwoci. Nas zapewne nieuratuje na wpó
spruchniaa i butwiejca Europa, lecz ta Euro-

pa której moc i dzielno coraz si zwiksza i

pomnaa.

W tem falszywem rozumieniu pojli dyplo-

matycy polscy gówn zasad naszego postpo-

Avania z obcemi mocarstwy. Z tego chwiej-

cego si stanowiska wycigali rce swoje do

dworów, mamic i siebie i braci swoich ro-

mansem postronnej wspaniaomylnoci. Czas

wywieci pr'awd; czas przekona ich, e nas

tylko w tenczas gabinety uznaj, kiedy samych

siebie uznamy w naszem odwiecznm, niepo-

dzielnem jestestwie, przez rozszerzenie powsta-

nia i rewolucyi tam, gdzie si wedug uchway
Izb naszych szerzy i rozwin bya powinna.



Skutek oczywisty daremnych usiowa zor

jentowa nakoniec publiczn opini. Dzisiejszej

wadzy nie zastraszy ze urojone i niestworzone

w Polsce. Dziaajc w duchu ludów, nie gabine-

tów, ani w demagogi , ani w jakóbinizm nie

wpadniemy, wycignwszy rzetelne rozumienie

naszej rewolucyi z istoty i indywidualnej waci-
woci narodu.



Restaiiracya Polski.

Dziennik krajowy. Nr. 228. 20. Sierpnia 1831.

„Bylimy narodem; chcemy by narodem;

Avic jeszcze niejestemy tym narodem."

W tym porednim stanie midzy bytem i za-

glda, midzy jestestwem i nicoci, caa za-

gadka naszej rewolucyi, i caa tajemnica naszej

polityki I

Zby wskrzesi naród
,

potrzeba wynale
jego zatracone jestestwo, z bacznym wzgldem
na modyfikacye któremi je czas zmieni i prze-

ksztaci. Czeme powstajemy, czy t Polsk
której widzenie autorowie dziwolgów polity-

cznych w swoich snach miewaj, czy ow star

Polsk, która niegdy w rzdzie europejskich

mocarstw niepolednie miejsce zajmowaa?

Taka jest kolej rzeczy! Moc nasza nieidzie

z tego czego niemasz u nas, czego niepojmujemy,

czego nigdy niebyo w kraju naszym, i czegomy
nigdy nierozumieli ; lecz ztd comy mieli u sie-
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bie, w sobie, w naszej rodzinnej posiadoci. T
powstawszy moce, i t dzielnoci, zwojujemy wy-

dzierców i wasnoci i swobód naszych.

Polska sprawa niejest genetycznym pierwiast-

kowych spoeczestw processem, gdzie czstokro

traf przygodny, lub geniusz od natury uprzywi-

lejowany co z niczego stwarza, ale raczej jest

to dzieo odzyshania, jest restauracya, i akt naro-

dowej pamici z dugiego przebudzonej letargu.

Wzgld ten obróciwszy nawet do zewntrznych

stosunków naszego kraju, bax'dzoby si oszuka

w zdaniu swojtira, ktoby mniema, e Europa przyj-

mie Bóg wie jak nowego ksztatu Polsk, niby

nieznanego (joeia i umieci w systemie swoich

mocarstw. Nie zaiste! Wolaaby raczej powita

upiora politycznego z pochmurnem i melancho-

ijnem wejrzeniem starych czasów.

Nie utopia mdrkujcych teoretyków, ale sta-

roytna monarchia boleslawowska, lub jagielloska,

znajdzie przyjació i waciwe umieszczenie w te-

raniejszym porzdku rzeczy ~).

Te prawdy s tak oczywiste i niewtpliwe,

e trafi musz do przekonania najprostszego ro-

*) T myl restauracyi potrzeba uwaa szczególniej z punktu

terrytoryalnej rozlegoci kraju i mocy matei-yalnej, tudzie ze

wzgldu tych obyczajów, tych instytucyj, które nie krzywdz

dzisiejszej cywilizacyi, ale owszem czyni zaszczyt naszej prze-

szoci. (Przypis Autora.)
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zumu. Powstalimy w imi odwiecznej Polski!

Spraw, nasz jest restauracja!

Zkdze tedy, pytam si wszystkich rodaków

i wspólziemian moich, mylcych i niemylcych,

uczonych i nieuków, zkd powstay u nas wy-

obraenia nieprzypadajce do miary z natur i

istot krajowych rzeczy? Z ksig, które s wszy-

stkiego zego przyczyn; z teoryj nieumiejtnie

naciganych do obecnej sprawy.

Teraz tylko o to idzie eby by. Lecz my tak

dziaalimy od nocy 29. listopada jakby Polska

istniaa w calój mocy swojej i rozlegoci. A za-

tem chcielimy by narodem przed narodze-

niem si politycznem; przed narodzeniem si poli-

tycznem, przyswajajc sobie wszystkie charaktery,

i ledwo nie wszystkie uomnoci ludów, potrze-

bujcych otrzewienia ducha zwtlonego zepsu-

ciem, albo staoci.

Przemina noc 29. listopada! Alici natych-

miast zjawili si midzy nami alarmici, którzy

straszc samych siebie, publiczn take trwoyli

opini. Zaczli si obawia tego, czego niebyo

w Warszawie. Obawa ta wzniecia reakcy.

Niepotrzebn podejrzliwoci, niepotrzebnem

protestowaniem si, niepotrzebnem nakrcaniem

do ojczystej sprawy tego co si gdzieindziej dziao,

co si gdzieindziej dzia musiao, przymiono u

nas myl tak prost restaiuracyi, myl wydwignie-

nia narodu z pod obc^j przemocy. Patronowie

I. 6
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politycznego obskurantyzmu, rozmnoyciele cu-

dzych ^vyoblae w dobrej wierze, w szczeroci

serca i prostocie swego rozumu przelkli si,

mary demagogizmu i jakobinizmu. Pi'zelkszy

si, zaczli czernic, oslawia i przeladowa tych,

których za demagogów i jakobinów poczytywali.

Przeladowanie zrodzio opór. Obmowa wszcze-

pia niezgod; wzajemne obelgi rozdwoiy umy-

sy. Jedni drugich przezywali wichrzycielami,

ateuszami, Robespierami, Maratami. Ci oddajc

wet za wet nazywali tamtych arystokratami, ab-

solutystami i ultra-rojalistami. Potworzyy si

nazwiska bez rzeczy. Pozór szczere, zastpywal

istot. —
Z bajek i ponnych wieci powstay u nas nie-

stronnictwa, ale sekty; nie partye, ale koterye

polityczne. W stronnictwach róno-licowych ogar-

niajcych wielkie massy jest pewna sil, moc i

potga, któr si dla dobra kraju rozwija. Ale

stronnictwa róno -licowe w wielkim tylko i nie-

podlegym narodzie by mog. W powstajcej

za Polsce zjawiy si t3-lko fahcye, których istot

bya i jest niedono tak z jednej jako i dru-

giej strony.

Niemasz u nas adnej partyi wielk mass
ogarniajcej, któraby zmierzaa do potlumienia

partyi przeciwnej. Niemasz adnej wewntrznej

wani daleko rozpostartej, ani tak wielkiego roz-

dziau, iby si w nim wybijay charakter, wa-
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ciwo i cecha radykalna, genetyczna tej lub

OAvej czci narodu, tej lub owej klassy z uszczerb-

kiem innej Hassy. Bo to tylko po restauracyi,

po wyjarzmieniu si z pod obcej przemocy by
moe. —

Czemu tego wszystkiego obrazy, w naszych

maloway si niesnaskach? Na co usiowalimy

przed czasem wmówi w siebie to, co póniej wy-

niknie z naszego spoecznego ukadu, z natury,

jirzywar i zalet naszych przyszycli i'zdów? Na
co chcielimy by narodem przed odz^-skaniem

bytu narodowego?

Przedwczesne nieporozumienie! Przedwczesne

swary ! Có wicej ogólnej zaszkodzio sprawie?

Niemajc rzeczywicie przemonych stronnictw

w kraju, zyskalimy repi'ezentantów i wyobrazi-

cieli tych stronnictw w gazetacli. Wszystkie pra-

wie teorye nalazy u nas swoicli wielbicieli, swoich

dziwowidzów i potwarców, cho rzeczy i istoty

tych teoryj w kraju niebyo.

Niektórzy tak pisali jakby na sprawdzenie i

utwierdzenie swoich mniema, ogromne massy

burzliwego pospólstwa, przy odgosie Avszystkich

dzwonów stolicy, przy odgosie bbnów i piszcza-

ek wezwa mogli, lub chcieli; drudzy za jakby

w samej rzeczy obawia si naleao ulicznego

zgieku i rusztowa dla teoretycznego porozu-

mienia. — W literaturze peryodycznej warszaw-

skiej zeszy si ze sob ostateczne koce poli-
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tycznego wiata. Mielimy arystokratów i jako-

binów, demagogów i rojalistów, stronników bru-

kowej swawoli i przyjació nieograniczonego

absolutyzmu, nie w rzeczy samej, nie w yciu
praktycznem, lecz jedynie w polemice dzienni-

karskiój.

W tój anarchii poj z natur, rzeczy niezgo-

dnych, tylko co si nie zatara i nie zgina
istota naszej rewolucyi ! ! — Mechanizm i rutyna

przeszego rzdu wynikna z tej anarchii; w tym

duchu ustanowiona zostaa gówna jego zasada.

Boja mniemanego demagogizmu kierowaa

zagranicznemi sprawami narodu. To samo dziao

si wewntrz.

Mdrsi z dowiadczenia, wyznajmy nakoniec,

korzystajc z tyu nieszcz i z tylu bdów: e
istot naszej rewolucyi jest restauracya. Akt ten

dwignienia si z pod obcego jarzma socyaln po-

przedza napraw. eby go przywied do sku-

tku, trzeba i'Ozwin wszystkie siy fizyczne i

umysow^e polskiego narodu. To rozwinienie jest

zasad naszej rewolucyi.

Z tego tylko wzgldu idmy za przykadem

Francuzów, gdy nikt ich dotd nie przewyszy
dowcipem i sztuk w stwarzaniu coraz nowych

si dla przeamania wzrastajcych przeszkód. —
Bez przesdów i domowych nieporozumie, bez

wzgldu na polityczn wiar, bez wzajemnych

obelg i potwarzy, wszystkiemi rodkami ratujmy
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Polsk. Dziaajmy rewolucyjriie, to jest: sztukg,

ruchu, umiejtn ocie, wielkiego Karnota, umie-

jtnoci pomnaania i wynajdywania coraz no-

wych sposobów zbawienia kraju, jakie nastrcza

dowcip, talent i geniusz jego mieszkaców.

Rewolucya jest rodkiem, a restauracya celem

naszego powstania.



Restauracja i rewolucja*).

Dziennik krajowy. Nr. 230. 22. Sierpnia 1831.

Te dwa Avyobraenia zamykaj, w sobie dwa
olbrzymie systema, od których doskonaego roz-

winienia zaley w obecnej sprawie skutek wszel-

kich usiowa, zmierzaj.cyeh do caoci i niepod-

*) Kuryer Polski powiada: — ,.Cieszymy si bardzo, ze

pan Maurycy Mochnacki poj nakoniec w brew tema co da-

wniej po Nowej Polsce obwoywa, e celem naszej rewolucyi

jest Restauracya." — Ale mnie to nie cieszy, e Kuryer bajki

pisze i grzeszy przeciwko loice. Kuiyer Polski nie czyta w No-

wej Polsce adnego artykuu opatrzonego moim podpisem,

gdziebjTU si przeciwi mniemaniu: „e restauracya jest celem,

a rewolucya rodkiem naszego powstania." Widziaem to i

pojmowaem jeszcze przed noc 29. listopada, a zatem wten-

czas, kiedy redaktor dzisiejszego Kuryera Polskiego, ani o re-

wolucyi ani o restauracyi nie myla. Ze tej wiary nie zmie-

niem po nocy 29. listopada, dowodzi ogoszona w tej matery

przeeranie broszurka dnia 14. grudnia. Tego za co Kuryer

Polski we mnie wmawia: „poj nakoniec, e celem naszej re-

wolucyi jest restauracya" wcale nie pojmuj, bo tego nikt nie

pojmuje, bo w tem nie ma sensu. (Przypis Autora.)
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legoci polskiego narodu. Rzg,d przeszy, stron-

nicy reformy, pisarze 'zjednoczenia, wreszcie PP.

Maachowski, Swidziski, Hub, i t. d. zostaAvali

w systemie wycznym restauracyi z rozlicznemi

odcieniami swyci poj w tym wzgldzie; a zatem

widzieli jedne tylko stron narodowego powstania.

System ich upad, gdy chcc niepodlegej Pol-

ski, niepokazali rodków odpowiadajcych temu

Aviekieniu przedsiwziciu. A jak mnie si zdaje,

nie zgbili i gruntownie wasnej nie rozwayli

teoryi; jak przedtem klassycy av literaturze pol-

skimi], którzy zalecajc klassycznoc, nigdy tego

jasno poj nie mogli: na czem zaley istota sta-

roytnego misterstwa w poezyi i sztuce.

Powstalimy w imi odwiecznej Polski, dla

podwignienia tego staroytnego gmachu z omów
i rumowisk, dla otarcia z starej pleni wszystkich

naszych krzywd i dolegliwoci. Powstajemy t
plemienn moc, tym rycerskim duchem, t bra-

tni dzielnoci, tym umysem powszechnym, któiy

sprawi i sprawuje, e z wdzicznoci za dobi-o

przekazane cnót i przewag sawnych pucizn,

tudzie z czuój i tkliwej pamici na zasugi przod-

ków, w ród nieszcz i przygód od dwóch wie-

ków nieprzer-wan cigncych si kolej, dotych-

czas przecie jestestwu i rodowi naszemu na za-

wsze przepa i w nic si rozwia niedopucilimy.

W tern powstaniu, w przywróceniu granic dawnych

naszych dzieraw i posiadoci, w wskrzeszeniu
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które niegdy zdobiy re^ublikanck monarchi
polskiego narodu, szczególniój za w umiejtnem
zastosowaniu do tego dziedzictwa wietnych pa-

mitek, dzisiejszej kultury, dzisiejszych potrzeb

i wiadomoci, w tern wynalezieniu i niejako od-

gadnieniu zatraconego jestestwa naszego z ba-

cznym i rozumnym wzgldem na liczne, któremi

je czas przeksztaci, zmiany i modyfikacye, mie-

ci si rozlege wyobraenie, mieci si wielka

myl politycznej restauracyi.

We wszelkiem politycznem dziaaniu trzeba

mie jak^ zasad, wycig,gnion, z filozoficznych

rozumowa. T zasad, w sprawie restauracyi

polskiego narodu jest jego przeszo historyczna,

której teraz adn miar, ani si wyrzec, ani

w niej)ami puci nie moemy. Dzisiejszóm

dzieleni naszem jest dzieo odzyskania. Jest to

akt narodowej pamici ocuconej w nocy 29. listo-

pada z dugiego letargu. Czy prdzej czy póniej

wyjarzmimy si z pod obcej przemocy, zawsze

Polska nasza przynajnmiej z jednej strony, z je-

dnego wzgldu mied bdzie zakrwawione oblicze

i wspóczesnych przerazi pochmurnem wejrzeniem

politycznego upiora.

Tych co pisz lub dziaaj bez wzgldu na

wzmiankowan prawd, wystawiam sobie naksztat

owego Bramina indyjskiego, który znalaz spo-

sób siedzenia i utrzymywania si w powietrzu
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bez podpory. Albowiem nowej nieimprowizujemy

Polski, ale z grobu wywoujemy Ojczyzn. Nie

sporzdzamy bez planu i architektów fantastyc-

kiego gmachu, ale wygrzebujemy z gruzów sta-

roytn budowl, której czci zebra w jedne

cao, potem za naprawi i tylko wewntrz ina-

<3zej urzdzi potrzeba. Nie wzilimy si do ora
w imi tego, czego niemasz i niebyo na wiecie,

ale raczej w imi tego, co przez dugi czas istniao

z chwa, a potem przepado z wielkim sromem.

Zby zdziaa zmian av skadzie stosunków spo-

ecznych , trzeba przedewszystki^m spoecznoci

caj i niepodlegej. Zby si wewntrz inaczej

urzdzi, trzeba exystowa. eby poprawi je-

stestwo, trzeba hy. Przed jestestwem tylko o

jestestwie godzi si myle
;

przed zbawieniem,

o samem tylko zbawieniu.

Myl si ci, którzy wszystko zasadzaj na tem

co jest teraz, a co przemino na ze wykadajc,
albo jawnie sromoc, albo, jeli nie mog, w opa-

czne przywodz mniemania. Nie wszystko ginie

staroci, nie wszystko upada od niemocy. Do-
brze Leleicel mówi: e przyczyn nieszcz na-

szych, nie byy instytucye republikanckie, ale ze
tych instytucyj exekwowanie.

Pod tym wzgldem sprawa nasza jest restau-

racy. Ten system w naszej sprawie stanowi je-

dne jej stron: zamyka w sobie plan i niejako

rys konturowy ogólnego przedsiwzicia. Re-
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stauracya ziemska terrytoryalna, poprzedza restau-

racj, konstytucyjn, staroytnej Polski. Pierwsz

uskuteczni sia, drug rozum i wiato przyszych

ustawodawców.

Sia! Rozwinienie siy potrzebnej do Mydwi-
gnienia narodu z pod obcego jarzma, stanowi drug
stron, drugi cliarakter naszej sprawy. Jest to

wanie pierwsza cz, pierwszy akt powstania.

Wtem Tozioinieniu olbrzymieli si, dla przeamania

olbrzymich przeszkód, mieci si niemniej rozlegle, i

niemniij praiodznoe loyobraenie reioolucyi.

Restauracya terrytoryalna staroytnej Polski

przypieszy upadek spoecznego poi'zdku feo-

dalnej Europy przez zburzenie lub osabienie wa-

rowni tego porzdku, to jest: przez zburzenie

koalicyi monarchów, którzy rzdz bez adnej

przed nai'odami swymi odpowiedzialnoci, których

wadza nie jest konstytucyjn, których potga
wzmoga si przez rozbiór Polski, którzy skon-

centi'0wan jednoci swego samowadztwa w sy-

stemie pónocnym równej wagi dotrzymuj du-

chowi wyobrae liberalnych szerzcemu si w sy-

stemie zachodnim i poudniowym.

Dla przywiedzenia do skutku tak chwalebnego

i ogromnego przedsiwzicia, dla przeamania tak

nadzwyczajnych przeszkód, adn miar nie wy-

padao nam wzywa pomocy obcych gabinetów,

których najpierwszyra jest interesem, jak ju raz

namieniem : eby Polska nigdy w dawnych grani-
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cach s\Yoich nie exystowala. Ale raczej wypadao
nam z pobudek rozsdnej polityki, wezwa po-

mocy ludów, których najpierwszym jest interesem,

eby Polska bya niepodlega i potna.
Przez wezwanie pomocy ludów, nie rozumiem

obcej materyalnój siy, któraby nam w pomoc

przyj moga. Rozumiem przez to wewntrzne
dziaanie w duchu tych ludów, dziaanie rzdu
polskiego w duchu ogromnój wikszoci europej-

skiej, w duchu powszechnej opinii. Rozesawszy

goców po wiecie, staralimy si przekona ga-

binety, e nienawidzimy ducha czasu, którego

narody s reprezentantami. Có dziwnego , e
opinia tych narodów niezniewoia natarczywo-

ci swoj monarchów do uznania naszej niepod-

legoci, za pomoc zbrojnej interwencyi? — Uda-
limy si do nieprzyjació! Có dziwnego, e
nieprzyjaciele nas opucili? Protestujc si ja-

wnemi odezwami przeciwko ducht)wi Europy dzie-

witnastego wieku, ostudzilimy zapa powszechny

dla naszej sprawy.

Dawniejszy system wadzy, zasada rzdów
naszych od nocy 29. listopada, tryb postpowania

wewntrz i zewntrz, wszystko to przeciwilo si

duchowi czasu, w tern wszystkiem na jaw si wy-

nurzya ch zjednania sobie zagranicznych mi-

nistei-yalnycli wzgldów.

Przekadajc przed oczy gabinetów: e chce-

my tylko restauracyi, animy przypuszczali, e
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restauracja teiTytoryalna Polski, wadz tych ga-

binetów podkopie i wywróci : nie przeczuw^alimy,

ze akt tej restauracyi adn inn miar do skutku

przyj nie moe, tylko w duchu wyobrae libe-

ralnych rodkami rew-olucyjnemi, moc i potg
europejskiej wikszoci.

System rodków wydiwignienia narodu z pod

obc^j przemocy, sztuka wynajdywania, stwarza-

nia i rozmnaania tych rodków, sztuka amania

przeszkód, gromienia i straszenia niejDrzyjacióI

bd w domu, bd na polu bitwy; umiej-

tno dowcipu, talentu i genijuszu, któr zasy-

nli Francuzi w czasie najkrytyczniejszym wojen

toczonych z ca niemal Europ; system, mecha-

nizm, nauka wszystkich razem si i sposobów

potrzebnych do uskutecznienia wielkiego przed-

siwzicia niepodlegoci politycznej narodu;

miao, energia, i atwo w zastosowaniu i

rozwijaniu poiuienionych sposobów, w powoaniu

i uyciu do tego najzdatniejszych ludzi, bez

wzgldu na ich stan, urodzenie i uprzedzenia;

popiech i przytomno umysu ród niebezpie-

czestw; moc, sworno, zrczno wewntrznej

administracyi, wybór ajentów cywilnej wadzy,

rozdawnictwo zaszczytów i awanse w wojsku;

umorzenie, stumienie, zniszczenie ducha wszel-

kiej koteryi, wszelkiój fakcyi; krótko mówic:
ruch bezprzestanny i adn moc nie wstrzyma-

ny popd mass, popd ogóu: taka jest druga
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rewolucyjna strona narodowego powstania ! W tern

si mieci wyobraenie reicolucyi, które, rodkiem
restauracyi nazwaem.

Zby to co runo podwignc, trzeba wiel-

liiej siy; eby wywoa z zatracenia to co prze-

pado, nadzwyczajnej potrzeba energii duclia i

swornoci umysu. W rozwijaniu tej siy, w na-

strczaniu coraz nowycli podniet zwtlonemu
prac^ i znueniem duchowi publicznemu, av pod-

noszeniu jego energii, mieci si wielka myl
reicolucyi, bez której nieuratujemy monarchii

Bolesawów i Jagiellonów I

A zatem : restauracya socyalng, poprzed zana-

praw, lecz restauracya poprzedza rewolucya,

jak skutek poprzedzaj przyczyny, jak rodki za-

mierzony eiFekt poprzedzi musz. Restauracya

jest wtem; ebfj by; a za rewolucya wtemJaA*
by. Jakim by sposobem i ksztatem?

Istot rewolucyi nie jest zgiek uliczny, nie

jest wieszanie szpiegów i zdrajców na latarniach,

nie jest adna burzliwa scena nocna, ale jest ni
gboka umiejtno zai-adzenia potrzebie ogól-

nej w razie naglcym nadzwyczajn usilnoci,

nie praktykowan w czasach pokoju i dobrego

mienia; umiejtno odgadywania, owiecania i

podniecania publicznego ducha; umiejtno po-

wszechnej wszystkich opinii, na której moc rz-
du i sia jego porusze zaley.
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Takiej rewolucji w znikym systemie wadzy
nie byo, gdy stronnicy tego systematu nie

umieli poleczy j(^j i pogodzi z wielkiem Avyo-

braeniem politycznej i'estauracyi naszego kraju.

Taka rewolucy mamy dzisiaj w rzdzie, w cha-

rakterze prezesa tego Rzdu. —



Koiifederacya barska.

Dziennik \>o\v. krajowy. Nr. 237. 29 Sierpnia 1831.

Konfederacya Bai-ska jest to tak liczny ustp

dziejów polskich, ze zasigajc pamici owe

czasy, dostatecznie wydziwi si nie moemy,
dla czego dotd aden pisarz, ani obcy, ani kra-

jowy, tej prawdziwie poetyckiej i bohatyrskiej

epoki nie ukaza w ksztacie historycznt^j wieci,

historycznego romansu? Jakie charakteiy! Ja-

kie figury ! Jak sio w dziaaniu rycerzy tamtego

czasu, "W ich przedsiwziciach, które najczciej

zamierzonego nie dochodziy kresu, to w prze-

amywaniu maemi siami wielkich przeszkód,

wyraa, i jawnie, janie, wybija duch i maje-

stat konajcego ród przeciwiestw narodu! Ni-

gdy zniewaga, wyrzdzona obc przemoc wol-

nemu ludowi, wietniej zemszczon nie bya.

Nigdy w upadku rzeczy publicznej pikniej cnoty

obyAvatelskie nie zajaniay. W Warszawie mie-

szka na tenczas król, posadzony na tronie obc
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sil^, inoskiewskiemi otoczony stronnikami. Igrzy-

sko smutnego losu! Bez wadzy i bez znacze-

nia szukajcy rozrywek w piknym kunszcie. Bo-

jaliwy, nieudolny, chccy i zarazem niechccy

dobrze czyni krajowi, wacy si to na jedne,

to na drug stron, gdzie go bd kobieca ka-

baa, bd srogo i zuciiwao Repnina pi'ze-

chylaia. Poywa on w goryczy serca, z boleci

na duszy owocu polityki swoich stryjów, owocu

dworskich miostek z pónocn Semiramid!! Za

Warszaw w poprzek caego kraju snuy si,

kryy w Litwie, na Woyniu, na Ukrainie wi-
ksze, mniejsze oddziay wojsk Katarzyny, wsz-
dzie tumic obywatelskiego ducha, wszdzie

przeszkadzajc po wsiach, po miastach i miaste-

czkach zbieraniu si poczciwycli konfederatów,

których rozbójnikami i otrami przezywano. Tycli

jednak niezraa wielko przeciwiestw. Skrycie

uchodzc z siedlisk rodzinnych, najczciej bez

broni, bez pienidzy, bez zapasu ywnoci, gro-

madz si w ustronnem, umówionem miejscu,

w gstwie lenej, w puszczach, w okolicach nie-

dostpnych. Tam braterskiem ucinieniem szla-

chcic wita szlachcica, z bojani Bo w duchu

z mztwem w sercu, z statecznosi w zej przy-

godzie. Wszyscy przysigali nie rozpacza o

zbawieniu Ojczyzny ! przysigali dotrzyma jej

wiary! wnet potem i'Ozpraszali si, rozbiegali,

eby znowu na terminie umówionym zebrawszy
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si zbrojno, ornie, ze zgiekiem albo po cichu,

zawsze jednak obcesowo wpa na wroga, a claj

co w skok w inne przenie si ustronie, to dla

orzewienia ducha gdzie zwtlal, to dla podnie

sieni nadziei gdzie upadaa, to dla zapalenia

ni0Av, i przykadem towai-zysz«Sw do mztwa, jeli

rozbici zostali. Posiek ich skromny, ubiór dziwny,

or niewyszukany, jaki kto mia, lub móg do-

sta, a sen lir()tki jak ptaków spoczywajcych na

gaziach drzemy w wietrznej jesieni. Serca lene,

na w pó zdziczae, ale otwarte, szczere, polskie.

Oh ! któ si nie zakocha w tych rycerzach, kto

si ich doli nie ulituje ! Wejrzenie marsowe, obli-

cza pogodne, gowy golone i strzyone najczciej

przy wietle ksiyca, gdy rzadko kiedy wiedzieli,

gdzie je ku schykowi dnia skoni majtj
, pod

jakim dachem i w jakim futorze. Postacie rze-

kie, wawe, wspaniae, zacliwycajce av malar-

skiej, poetyckiej dali!! Byli to ziemiascy o-
nierze, rycerze bdni, litórzy nie kochance ale

krajowi mio i wiar lubowali. Co za rado,
jeli si przypadkiem lub z umowy wikszy hu-

fiec zgromadzi. Gdy ich byo szeset, lub om-
set, natenczas im si zdawao, e ocal honor

narodowy; a jeli liczba wzrosa do trzech ty-

sicy, wic za niezwycionych si poczytywali,

i adn niepokonanych sil. Dzia ti'zy, cztery

le zaprzonych z Niewiea, z Czstocliowy, lub

z innego zamku, otó cala artyllerya konfederatów

!

I.

"

7
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A nadzieja v/ Bogu, w Turczynie i w tej Francyi,

któr zawsze na próno, jak my w kadej wzy-

wali potrzebie! Zwaywszy jakiemi pochodami,

jakie pi"zebiegali przestrzenie, jak dugo si trzy-

mali, jakie zwyciali trudnoci, jakim ksztatem,

jak w przedsiwziciu w'ytrwaoci przywiedli

do skutku powszechny we wszystkich czciach

Polski zwizek rodaków i wspóziemian, nareszcie

jakim wojowali trybem to ukazujc si, to niknc

wjednem prawie okamgnieniu: nie widz podo-

bnego przykadu w historyi nowoytnej Europy;

chybaby tych wielkich przodków naszych poró-

wna naleao z owem staroytnem i dzielnem

plemieniem angielskich Saxonów, których ani

miecz zdobywcy normandzkiego bkarta, ani for-

tele przebiegych zamorskich mnichów, ani okru-

ciestwa i chciwo drapienych baromny jede-

nastego wieku, ani naostatek ozibo w wspól-

nej sprawie ssiedzkicli i jednogniezdnych z nimi

Norwegów, ukróci i poniy nie zdoay, którzy

rycerzów narodowój wolnoci kanonizowali, i w nie-

zamierzone czasy dug potomn pamici czcili

i wielbili
,

jak wybranych pomidz}'^ witymi
w niebie. . . Gdyby Sawa, gdyby Kazimierz Pu-

aski, lub którykolwiek bohater barski, powsta-

wszy z grobu cudem opatrznoci, spojrza teraz

na nasze zastpy, i gste bitnego, regularnego

wojslia szeregi, zgromadzone okoo stolicy we-

Avntrz i zewntrz warownej, gdyby policzy nasze
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dziaa i szwadrony naszt^j jazdy, czyby niezawo-

lal Av uniesieniu : „oh ! szczliwi, stokro od nas

szczliwsi rodacy, ze tak ogromne zebralicie

siy dla starcia zmazy, jak na was obca prze-

moc woya, dla pognbienia wrogów, z którymi

tak dugo za dni moich nadaremnie walczyem!

Za dni moich poowa tego wojska byaby dosta-

teczna dla zapdzenia wszystkich Moskaów w nie-

ne stepy a po same brzegi lodowatego morza !"

I rzeczywicie konfederaci barscy dotrzymali

placu nieprzyjacielowi dziesi x'azy liczniejszemu.

My przeciwnie, jeli nie przechodzimy liczb Ros-

syan obozujcych w kraju naszym, to pewnie im

wyrównywamy. Za czasów barskiego zwizku
burmistrzowa i przewodzi w Warszawie ambas-

sador ross}'jski, wizi, kara i na Sybery wy-

pi*awia poczciwych ; teraz stolica jest w naszej

mocy. — Podówczas naród dzieliy rónolicowe

stronnictwa, potne, ogarniajce wielkie massy

wyksztacone pod obcemi wpywami ; byy intrygi

moskiewskie, byy intrygi pruskie i inne postron-

ne ; byli wielcy panowie z rodu i imienia, jawni

partyzanci Katarzyny, osobliwie te byl król po-

wcigajcy zwierzchni wadz patryotów nie-

miaych, ki*yjcych si, patrzcych z bojani
na konfederackie spraAvy. — Teraz przeciwnie,

kryj si partyzanci Moskwy, w duchu tylko za-

trwoonym widiuami nocy 15. sierpnia strzeliste

posyajc mody do stworzyciela nieba i ziemi,
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eby orowi cara bogosawi. Byo wtenczas

zbrodni, nie ulega Katarzynie ; dzisiaj jest

zbrodni myle o ukadach z jej nieodrodnym

wnukiem. Dalekie to rzeczy i cale róne! —
adnego warownego stanowiska nie mieli kon-

federaci; obecnie wszystkie twierdze znajduj si

w rku patryotów. Generalicya w Szlsku, lub

na granicy wgierskiej z trudnoci dziaaniem

prawycli kierowaa Polaków ; nasz rzd narodowy,

w stolicy niezdobytej adn moc, dziaa porz-

dnie, systematycznie, i w dziaaniu swojem a-
dnego nie doznaje oporu. Rossya zmierzaa pod-

ówczas do olbrzymiej potgi si wzrostu, si
pierwiastkowych powodze ogromnego mocarstwa,

wdzierajcego si na scen politycznego wiata

Europy; dzisiaj to mocarstwo wycieczone i wy-

silone dwoma poprzedniemi wojnami, persk i

tureck, chwieje si i pochyla; gdy my sami

w tej trzeciej polskiej wojnie na drobne rozbili-

my atomy, urok kolosalnej jego dzielnoci i mocy.

Przedtem najwikszy wojownik i polityk knul

w tajemnicy swego ducha zamys rozbioru Pol-

ski; zgubne lecz dowcipne i gboko pomylane

rady nastrcza Katarzynie jak tego dokaza, jak

oszuka yczliwe Polsce gabinety; teraz ani je-

dnego icielkiego ma w caym chrzecijaskim

wiecie nie mamy przeciwko sobie? Mae to

korzyci ?

Z drugiej strony sprzyjaj nam wszystkie
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owiecone narody. Krótko mówic: Polska bya
wtenczas, jak si Ridier wyi*aa, zaczarowanym

olbi-zymem, teraz ten olbrzym duchem i ciaem
z wasnej Ayydzwignl si niemocy; jest silny,

straszny, cho go na chwil zachwiay bdy i

uprzedzenia. Teraz albo nigdy!



o charakterze polskiej Emigracyi.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 1. Lipca 1832.

Obecne pooenie nasze nastrczyo rai kilka

myli, które podda pod rozwag ziomków za

rzecz potrzebn osdziem.

Dwa s zbawienne skutki sprawy 29., z reszt

wsawionej licznemi niepowodzeniami: pierwszy,

e otara z pleni publiczne krzywdy polskiego

narodu ; a drugi e zrzdzia dzisiejsze czci tego

narodu tuactwo.

I jednem i drugiem chlubi si moe nasza

rewolucya. Europa poklaskiwaa najpierwej i-y-

cerskim jej dzieom, a oto teraz jój aob za-

smucona, jej sieroctwo podziela.

Z walki, ze stara obywatelskich, pozostay

w kraju : napóI tylko ukojona, wypadkami powsta-

nia zaostrzona, nienawi obcej niewoli, i nie-

tknite prawa do udzielnego bytu. Te wszystkie

prawa uniós z sob Polak do Francyi, zawar je

i obwieci rzecz emigracyi swojej, licznej bo
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Tiaroclowej, wietnej bo zrozumiaej, joowaiinej od

Europy, bo jeszcze niezdjela z siebie sukni zapy-

lonej kurzaw, krwawych bitew.

Emigracya polska ma swój charakter oddzielny,

historyczny, niepodobny emigracyi adnego in-

nego wspóczesnego ludu. Trzeba ten chax'akter

cile oznaczy, aeby sprawy, opinie i yczenia

nasze z jego dostojnoci do miary przypaday.

Za zasad w tój mierze kad, e kolor powsta-

nia Polski przebija si powinien w tej tuactwie.

Jakimi bylimy w obozie, takimi jestemy za gra-

nic; a jestemy onierzami niepodlegoci na-

szego kraju, obywatelami przyszej, udzielnej Pol-

ski. Z tego wynika naturalne nasze pooenie
wzgldem wszystkich spraw spoecznych Europy.

Zagadnienie niepodlegoci Polski, któremy osta-

tniem powstaniem roztrzygn chcieli, pocigao
za sob zmiaia wszystkich stosunków politycznych

pónocnój Europy. Gdy jednak to przedsiwzi-

cie zamierzonego nie wzio skutku, dzisiaj tego

wanego zagadnienia w adn inne spraw wika
niemoemy. Z natury rewolucyi 29go jestemy

tylko obojtnymi widzami tego wszystkiego co

si koo nas dzieje. Skutkiem nieprzewidzianych,

moe bliskich, zdarze, odzyska zapewne Polska

sw udzielno i cao. Wszake mnieinam, e
dla nas adnego w tych wypadkach udziau, choby
nawet by dobrowolnie ofiarowany, mie niewy-

pada. Niebyoby to zgodne z naszym powanym
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charakterem. Pochmurne ma wejrzenie, zas-

pione lice, tuactwo polskie. Zaduya si Eu-

ropa naszemu zacnemu ludowi. W nagrod dzie-

siciu wieków granicznej stray nieuyczya nam
adnej pomocy. Potylekroó konalimy w' jej obli-

czu! jeeli byt nasz wyrwie z blizkiego zatrace-

nia, ju to hez nas uczyni bdzie musiaa. A
M'ic, ani do adnej wojny zewntrznej ani do

adnego wewntrznego rozterku wpywa niepo-

Avinnimy. Rycerze Grochowa i Ostroki nie-

wezma na cudzym odzie elaza nie z ich ziemi

dobytego. Dzieje podne w coraz nowe wymysy
nie wznowi, przykadu Polaka walczcego za

kraj wasny na wyspach Oceanu, albo w obliczu

Sezostrysowych pomników. Powiemy do tych

którzy nas w swej sprawie uzbroi zechc. : wskrze-

szcie Polsk, a Avtedy upa jej niepozwolimy.

Rzeczywicie, dowiadczenie przekazao nam wpu-
ciznie niedoli ojców naszych t prawd : e Po-

lacy ju nie zdobywa wasnego kraju, ale go

tylko strzedz od obcej napaci mog, gdy zdo-

byy zostanie przez tych których jest interesem

przywróci Polsce byt cay i niepodlegy. Ta-

kie s zdaniem mojem stosunki teraniejszej emi-

gracyi polskiej, z kad zmian rzeczy w Europie

wojn za sob pocign mogc. Polacy za-

granic potrzebuj dzielnej i pewnej rkojmi, je-

li nieprzewidziane zdarzenia myl pikn i bo-

hatyrsk legionów na nowo Avzniec. atwo
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\\r tej mierze z naszej strony, powolno na lada

Avezwanie, ci§-gnce nas w zgiellc orny, byaby
nieroztropnoci. W tej mierze niekorzystad z do-

wiadczenia, wyszoby na jedno, co kazi szczo-

tki wspaniaego powstania narodowego, najemne,

tylko usug pod kadym dor3'^wczym sztanda-

rem. Francya powiedziaa w dniach swej chway
i powodzenia: „ja chc by spokojne, i szczliw,
krew Francuzów tylko dla Francyi". My po-

wiedzmy samym sobie w dniach naszego owdo-

wienia i smutku: „krew nasza tylko dla Polski."

Ja sdz w rzeczy legionów, e w razie gdyby

je utworzono, nie gdzieindziej pierwszy ich wy-

strza sysze si da powinien, jak nad brzega-

mi Warty lub Wisy.
Ta sama zasada narodowego powstania, któ-

ra zaleca eniigracyi cis neutralno wzgldem
tego wszystlviego co si koo niej dzieje, i dzia

moe, a oraz wielk przezorno av uczestnictwie

wszelliiego dziaania mogcego orzewi jej na-

dzieje; ta sama, mówi, zasada, przepisuje: jak

samycli siebie zagranic uwaa, i jak w oczeki-

icaniu myli mamy. Niewalczylimy dla adnej

teoryi politycznej. Ziemia ojczysta nie jest uto-

pi , ani metafizyk polityczn. Czegó chcie-

limy? By najdzielniejszym ludem Slawia-

szczyzny, a Moskw przywróci do tego stanu

nicoci politycznej, z którego wyszedszy wspól-

nictwem w kabale rozbioru Polski, potgi swojój
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i Avplywu zewntrznego dotd nieusprawiedli-

wia, adn zasug dla rodu ludzkiego, adn
cnot moraln, adn biegoci w nauce, adnym
pomysowym dla cywilizacyi zarobkiem. Horda

rozwnuczona w tatarskiej niewoli, pod przeoe-
stwem carzyków, kt(5rzy hanom strzemiona pod-

trzymywali, na znak hodu, kobyle w bawolich

rogach mleko podawajc; a nastpnie, przez

cztery wieki nawyka do jedynowadztwa, które

zataro znamiona j(5j czowieczestwa : owo caa
historya ludu, u którego do dzidnia niemasz

rzeczy spoecznej, który jest tylko summa si

rozwijanych w zamierzonym kierunku pi-zez ga-

binet mylcy, biegy i z zaczajenia dalekie na

przyszo snujcy widoki, na zasadzie rozbioru

Polski. Odci ten lud od Europy, wskrzesze-

niem Polski naznaczy mu w Azyi plac do ob-

szernego i uczciwego zawodu, raz na zawsze

uwolni Europ od niebezpiecznego dziaania na

jej cz ruchom, nowej, nieruchomej pónocy,

tem uwolnieniem wyjarzmi Avszystkie zagadnie-

nia spoeczne z pod przymusu w jakim je dotd

Moskwa utrzymvije : ten by kolosalny zamys
naszego powstania. W rzecz tak jasn, napróno

zakra si chciay zgiekliwe, niezrozumiae, za-

wczesne midzy nami samymi niesnaski. Nie

byo stronnictw w rewolucyi polskiej, Avznieci je

tylko i uksztaci usiowano. Tm jedynie usi-

owaniem chromiao powstanie nasze ; bd i wy~
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stpek, jeli kto ladu jego dostrzee w toku naj-

pikniejszej walki, z tego tylko róda wypyny.
A zatem, jeeli wa domowa nieznamionuje na-

szego ornego powstania, jeeli w insurrekcyi

niebyo naturalnych, uksztaconych rozdziaów

politycznych, nie mog one pod adnym wzgl-

dem mie miejsca w Emigracyi. Kto mniema,

e tego dokaza zdoa w tuaj.cej si Polsce, czego

dokaza niemóg wtenczas kiedy o niepodlego

waczya, i sam bdzi, i innych zdania wykrzywia.

Póki Moskwa w Europie, niemasz Polski ca-

ej i niepodlegej ; a przed narodzeniem si na

wiat takiój Polski, nikomu si niegodzi, ani ce-

gieki ruszy z tego sklepienia staroytnej Pia-

stów i Jagiellonów budowy, któr czujno oby-

watelska przodków naszych, 3 maja najsilniej-

szym podpara filarem. Przed narodzeniem si

takiej Polski, niemasz dla nas w caej nauce po-

litycznej dzisiejszych czasów nic takiego coby

rymowao z nasze, rodowit icizn. Za czem si

teraz inne ludy ubiegaj, co Bóg wie kiedy osi-

gn, i Bóg wie jakim kosztem, jakiemi starania-

mi, to wszystko ju kwito i wybujao na naszej

ziemi. Dzielna owa rzeczpospolita bardzo gór-

nie mylaa w polityce, w tym samym czasie kiedy

dzicz moskiewsk i pobratymcze jej Tatary pie-

rsiami swemi odpieraa. Z umiechem, z dum,
niechaj poglda Polak na wszystkie rady zacho-

dnich spoeczestw, na wszystkie wymysy tera-
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ni^jszych polityków. Wszystko to wielcy przo-

dkowie nasi, albo przeczuli, albo rozplenili w swój

rzeczy spoecznej, i we wasnym umyle w'yna-

leli, Polska dzisiejsza mQ,dro w polityce, nie-

zaley na przyswajaniu sobie obcych, nowych

wyobrae, bo w tój mierze niemasz dla nas nic

nowego; ale raczej na odhudoicaniu tego ogro-

mnego ciaa politycznego, w którymby i dla za-

chodniej cywilizacyi nowe, niepewne, a dla nas

ju stare, przetrawione pojcia, swoje, moc i za-

stosowanie miay. „Niebyo uraz prawdziwych

midzy stanami av i*ewolucyi ostatniej, nie mog.

by i w emigracyi." I zaiste popeniby grzecli

nigdy nieodpuszczony, ktoby wielki al, rozsze-

rzajcy si jak mga w sercach naszych, zakrwa-

wia chcia niezgod, która powodzenie osabia,

a nieszczcie do rozpaczy przywodzi. I któby

po Avielkich scenach nad Wis, Niemnem i Nar-

wi, po zatrznieniu najogromniejszego pastwa

na wiecie, mia niepol^oi myl czyst tuactwa

drobnemi pretensyami osób pojedynczych, albo

baamutn nauk o Polsce taldej jakiej niebyo

na wiecie, albo wcale przeciwnej tej jakmy
2)0wstawali ?

Okazaem, e emigracya polska z granic naj-

cilejszej neutralnoci wzgldem wszelldch po-

litycznych i spoecznych wypadków, które j
otaczaj, albo otacza bd, A\ystpowa niemo-

e bez ublienia! zaszliodzenia samej sobie. Sta-
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ralem si take pokaza, ze nikt jej stsknion(^j

zrzenicy obrócon('j ku przyszoci tpi niepo-

winien, ani nasuwa jej ])odniet domowego swa-

ru. Jestemy prawdziwym zakonem. Po zoe-
niu zbroi, tylko gboko rozmyla, tylko du-

ma moemy. Trzecim chai-akterem naszym który

take ma swojg, zasad w ostatniej rewolucyi, jest

zatrudnienie imiystowe przyzwoite wielkiej niedoli.

Emigracyg, polska porównywa trzeba z wierz-

chokiem drzewa maj,cego korzenie swoje we

wntrznociach ojczystej ziemi. Kade zatrzt}-

nienie tój na])Owietrznej korony, jakby elektry-

czne, moc odezwie si koo podnóa. Tym
ksztatem, stosunki z ziemi rodzinn utrzymy-

wa j(^j nieprzestan w cigiem wzruszeniu, a

aoba niewemie koca.



o polityce >\sc1io(Iiiio-|)olii(liiiowój Gabinetu

Petersburskiego.

Pamitnik Emigracyi Polskiej 8. Lipca 1832.

Pi'ovvincye polskie moc zewntrznego naja-

zdu, rodkiem roztrzsienia czj^to Prus czy Au-
atryi, nietylko podbijaj pod posuszestwo sa-

modzierzcy cale Niemcy, i wplpv jego daleko

na zachód Euro])y i'Ozcigaj, ale take przez je-

ograficzne pooenie swoje stay si gniazdem jego

])astwa. Wystawmy sobie Rossy od brzegów.

Lodowatego morza do Tauryki, bez Litwy, Wo-
ynia, Podola, Ukrainy i omiu województw nad-

wilaskich, tojest tak Rossy jak powstanie

29 listopada dla szczcia Europy i dla wasnego

zbawienia przedsiwzio zostawi carowi. Obok
takiej Rossyi wyobramy sobie Polsk, z poraie-

nionych czci utworzon, rzdn, zbrojn, nie-

podleg i potn, w cislem przymierzu z Au-

stry i Prusami, albo tylko z jednem z tych

pastAN . Czyby w takiem przypuszczeniu, które
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na krótki czas przed noc 2U chimer niebyo,

adna od Petersburga do Odessy niezachodzila

j)rzerwa, i nigdzie konimunikacya nieustawaa?

czyby wtenczas to co mus sprzg, co jedyno-

Avladztwo pochono a niestrawio, cio na mo-

ment zostao Av zwizlcu [)rzeciwnym naturze,

w Icarbacli tak bezlvSztatnego ogromu ? Ze miesz-

kaniec Toboska i Kamczatki, e Szwed, Kur-

landczyk, Moslcal, Kirgis, Kabardyniec, Kozak,

Tatar, Czerkies, Baszlcir, od Irtysza do Terelca

i Kubaniu obecnie jednemu panu lioduje, to

tylko nieodaowanym bdom przypisa trzeba,

lvtóremi rzecz nasza w przeszym rolcu zgina.

Midzy Polsk a innenn, choby najodlegej sze-

mi czciami Rossyi, zachodz stosunki godne

uwaania, co do skadu pastwa, szczególniej

za |)od wzgldem administracyjnym, liandlowym

i wojskowym. Kolos oswoi natur swoj z na-

bytkiem, który go wciela w Europ, z szacown
pucizn Jagiellonów, która i-ozstrzelone jego

czci w pewn, clio nieforemn, cao wie,
i poruszeniom, giestom olbrzyma, czyto z pónocy
ku wschodowi, czy z rodka na zachód, silniej-

szym popdem, i stateczniejszym kierunkiem roz-

})iera si dopuszcza. Kraj nasz jest przewodni-

kiem potgi carów od pónocy ku wschodowi i

na poudnie pastwa. Przez Polsk (kto dobrze

sobie wyobraa pooenie zabranych gubernij

polskich), prze Moskwa Turcy, i na wszystkie
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zabijiy \\ scliodnio-poiudniowe skutecznie dziaa.

W tern ciele politycznem , massa ziemi naszej

jest naksztait serca pod "wzgldem obiegu krwi.

Jest to ttno, puls nowej pónocy.

Dzisiejsze granice rossyjskie tak daleko wglb
])oludnia pomlcnite, porty i osiadloci nad mo-

rzami Czarnem, Kaspijskiem, Azowskiem, uie-

stanowia jeszcze doskonale rozwinionesco svste-

matu zaborów w tych stronach. Raczej uwaaby
to trzeba jako zarys konturowy, z gruba tylko i

niby od niechcenia naznaczony. Myl ostatecz-

ne, tych granic, które ju sutana w sie zguby

uwikay, jest Konstantynopol. Niechaj nikt nie

myli, ze niemasz luiki w tych zdobyczacli. Pii-

tant enim qui mar 2'>otltur, eam Teriuu potiri. T
prawd gabinet petersburski dobrze pojmuje.

Zby utrwali wpyw polityczny av Europie, roz-

szerzony ldowemi zdobyczami, Rossya w tym

drugim wieku swego wzrostu musi zosta tak
potg na morzu jak jest dzisiaj na staym l-
dzie. Zby tego dokaza trzeba zawojowa Tur-

cy. Otó droga, kt(')r polityka Piotra I. naprztkl

dla Moskwy wytkna. Lecz na tej drodze bez

Polski ani jednego krolcu uczyni nieinona. S
rzeczy istotnie potrzebne wielkim mocarstwom.

Wielkie massy ldu bez v»ielkiej massy wody,

równie jak ludzie i zwierzta bez powietrza obej
si niemog. Albo Moscwa zniknie z rzdu pierw-

szych mocarstw, albo dosignie tego celu. Nie-
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masz rodka w tej mierze. Wielu pisarzy za-

stanamao si: czy jest podobny projekt post-

pienia sobie z sutanem jak niegdy z królem

])olskim Stanisawem Augustem, a z Turcy, jak

naprzyklad z Polsk, i Georgi? W Anglii i we

Francyi poczytuj to za marzenie. T^ecz coraz

rosncy Avplyw Moskwy w Grecyi, a wyczny,
od nikogo niecieniony w Multanach i Wolo-

szczyznie, najlepiej okazuje, jakie w swoim czasie

skutki wynikn z tego systematycznego Avstrz-

sania Porty Ottomaskiej, i obsaczania jej w okoo

jakby twierdzy osabionej dugiem obleniem.

Roku 1790, po zajciu Krymu, rzeka Kuba
Moskw od Turcyi oddzielaa. Tej rzece, wazki

przesmyk, czcy morze Czarne z Azowskiem,

wielk wag nadaje, dla tego ze si wdziera

w gb ldu a do Anapy, gdzie Kaukaz niknie

nad samym nieledwie brzegiem, tak, e tu linia

obronna w jednym punkcie si koncentruje. Dzi-

siaj dziaa tureckie nie grzmi nad Kubaniem.

Póxiyca zastpiy moskiewskie ory. Nadto

pasma gór czce Georgi z tym nowym na-

bytkiem, stay si jego dzieln warowni. Persya

nieudzieli w potrzebie adnej pomocy zagro-

onemu, sutanowi; adnej nawet niezrobi dy-

wersyi po stracie Dagestanu i Szyrwanu, gdzie

wane wojskowe stanowiska umacniaj i cz
wszelkie moskiewskie zabory w tych okolicach.

Wreszcie Moskwa silnym przy wbiegu Kura
I.

'

8
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podparta filurein, ma wyczng, eglug na morzu

Kaspijskiem.

Wojska moskie^vskie przeszy Bakan. Dy-

bicz obozowa pod Stambuem. Co \\'ic przed-

tem zdawao si niepodobieiistwem , zici wnuk
Katarzyny. Có mu przeszkadzao zaj Konstan-

tynopol ? „Nasza interwencya" — odpowiedz mi-

nistrowie francuzcy i angielscy. A jeeli który

z carów uwaa zacznie zawojowanie Turcyi, jako

rodek wyamania si z ])od przymusu wszela-

kiej na pi-zyszo interwencyi! Wtenczas to do-

piero Anglia skutki rozbioru Polski, tego natu-

ralnego sprzymierzeca Porty na ródziemnem

uczuje morzu. Ze Anglicy niewierz w podo-

biestwo indyjskiej wyi)rawy bdcej w nieroz-

dzielnym zwizku z wszelkiemi zamiarami Moskwy
przeciwko Turcyi, e niewierz w podobiestwo

wyjarzmienia Indyj wschodnich, bynajmniej to

nieprzeszkadza carom szczerze myli o tej wy-

prawie, której Napoleon za urojenie niepoczyty-

wal? Petersburg niewierzy w polsk rewolucy,

niewierzy w ni na kilka dni przed 29 i Don
Miguel warszawski, a jednak ten sam Dybicz,

który nocowa pod Stambuem, utraci wawrzyny

zabakaskie na polach Grochowa. To jest A\ia-

sne kadej wielkiej rzeczy, e zdaa, ale tylko

zdaa, wydaje si by niepodobn. Dalekie wy-

prawy, ogromne przedsiwzicia wojskowe i po-

lityczne, zostaj w odwrotnym stosunku z Icolo-



115

aalnerai dzieami architektury. Te z wielldej

odlegoci zaledwie dostrzeone, w miar zblia-

nia si coraz wikszego nabywaj ogromu ; tamte

malej w miar bliskoci ; tojest w skutku s, a-
twiejsze nieli w dalekiera przedsiwziciu. Tru-

dniej zapewne byo Napoleonowi przeby morze

strzeone przez flotty angielskie, i zdoby Egipt,

nieli dzisiaj Moslarie zawojowa Turcy,; a je-

liby Anglia przeciwiaa si temu zaborowi, przy-

musi j do pokoju Av Indyach wsciodnicli.

Pytamy si tedy: gdyby bya oya owa sa-

wna wdelka i rycerska rzeczpospolita ziem ko-

ronnych, litewskich i ruslvicli, owa Polslca Ja-

giellonów i Batorego, któr rok temu wskrzesi

postanowilimy, dla której tyle Icrwi polsIviej i

moskiewsldej nad Wis i NarAvi si rozlao,

czyby Iciedyliolwielc car moskiewsici, nastpca

owych carów którzy hanom tatarsldm, namiestni-

kom Batego suyli, mia kartowa tak rozlege

plany, i o talv dalelvich rozmyla podbojach?

Teraz powody zawojowania europejskiej Turcyi

z wanych wzgld«')w, lvtóre rzd moskiewslvi

doslionale ocenia, Ictóryra zadosy uczyni ma
wszellc moc i wol, wynilcaj. Nasamprzód:

cienie, pressya tego ogromnego mocarstwa, we-

dug praw natury musi si odbywa av Icierunliu

z p(')nocy ku poudniowi z biegiem rzelc spla-

wnych. Najpikniejsze prowincye moskiewslcie

talv europejskie jak azjatyckie s poudniowe.
8*



116

Pody tych osiadloci daleko korzystniej (bo to

Avynika z naturalnego stanu kommiinikacyj) zby-

Ava mona handlem na morzu Sródziemnem ni-

eli na Baltyckiem. Powtóre, ze tak si nie

dzieje w Rossyi, przyczyn, tego jest nienaturalne,

zbyt excentryczne pooenie stolicy. Petersburg

musem, ukazem ])OStawiony, jest ])ijawk,, która

ssie bez uytku ywotne soki caego mocarstwa.

W tym punkcie szkodliwa i niebezpieczna cen-

tralizacya wszystkich Avadz, administracyi, dworu,

bogactAY, sprawuje e cyrkulacya krwi w yach
olbrzyma av odwrotnym i naturze rzeczy prze-

ciwnym odbywa si kierunku, z yniejszycli i

hojnie od przyrodzenia opatrzonycli okolic do

pusty i stepów, z klimatu umiarkowanego do

temperatury lodów i niegów. Petersburg sztuk

od razu zbudowany, ukazem zaludniony, ca
Rossy w sztucznym i niejako apoplektycznym

utrzymuje stanie. Rozsdna polityka nakazuje

rzdoA\i Avyj z tego gwatownego wysilenia i

ustawicznego wewntrznego przymusu. Zby roz-

win dno mocarstwa w prawym kierunku,

i szerzeniu si jego w przyszoci, której jjoli-

tyka Carskiego-Siola nigdy z uwagi nie spuszcza,

nada popd zgodniejszy z natur, musi, po-

winien ten rzd stolic na poudnie przenie.

Wdziki wschodnio-poudniowego nieba dla wy-

twornego dworu, klima pieciwe i rozkoszne, s
tp najmniej wane pobudki w porównaniu z wy-
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szemi wzgldami stanu , kt('nyclv Moskwa dluej

bezkarnie niezaniedba. Potrzecie, Petersburg jak

wiadomo, zaoony zosta w widokacla nie tylko

handlowych, ale zarazem w Avidokach morskiej

potgi, bez ktcirej handel wielkiego kraju adn
miarfi obej si niemoe. To jedynie skonio

Piotra I do umieszczenia stolicy u koczyn Rossyi

wmiejscvi tak niezdrowem i nieurodzajnem, w miej-

scu bliszem róde anieli punktów splawnoci

tych rzek, kt(jre rodkowy handel krajowych

produkt(')VV uatwiaj. Dotd jednak skutek nie-

uwieczy jego Avielkich zamiarów. Niemaj Mo-
skale wspcjzawodnika na morzu Baltyckiem, lecz

to morze naokoo jest ldami cienione, i tylko

przez pól roku eglowne. Wielkie okrty mo-

skiewskie nieczynne przez sze, siedm, a czasem

dziewi miesicy s teraz prónym dla kraju

ciarem. Nigdy wolnego na Ocean niemaj wy-

chodu. Na Batyku nielcsztac si majtkowie,

i suba niedoskonali si okrtowa. eby tedy

zici co przekaza polityczny testament Piotra

Igo, tojest : „eby si morsk ubezpieczy ldowe
nabytki," do tego trzeba obszernej, i bardzo ob-

szernej pi'zestrzeni na morzu. Nie czcza duma,

nie pochy kaprys, ale przewane polityczne

wzgldy, znaglaj kadego samodzierc , dor

wiadczy tego na ródziemnem morzu, czego na

Baltyckiem dokaza niebyo mona. Wszystko

cignie carów ku tej stronie siln pont. Tkwi
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zaiste pewna moc av pooeniu Konstantynopola,

kiedy jedynie to miasto na samym schyku zgrzy-

biaoci , ruin wschodniego przecigno cesar-

stwa. Tu rodkowe, najbujniejsze prowincye

moskiewslcie weszyby natychmiast w zwiczek

bezporedni z bogatemi targami , z liandlem ca-

ego zachodu. St^d tak atwo l,dowe ustanowi

kommunikacye z caym wschodem! Tak atwo
kupieckie rozwin zakady w Trebizondzie, Er-

zerum, w Mussol, Bassorze, Bagdadzie, w Chiwie,

Baeku, Bocharze, w Samarkandzie ! Anglicy

prowadzili korzystny handel nad morzem Kaspij-

skim z miastami Bochara i Samarkanda, a do

poowy zeszego wieku. Lecz Moskwa zmusia

angielsk, kompani, do opuszczenia Astrachanu.

Po wziciu Stambuu ten cay handel opanowa-

aby wycznie. Teraz znaczna liczba moskie-

wskich kupców roki-ocznie zwiedza zatok Kuljuk

na brzegu poudniowym Kaspijskiego morza.

Std rossyjskie cign, karawany do Chiwy i

Bochary porednim Turkomanów krajem. Kon-
sul rossyjski Gamba niedawno uwaa wyszo
handlu angielskiego za rzecz szkodliw, dla Euro-

py. Utrzymuje on „e znaczna cz handlu

„azyatyckiego odzyska dawn, drog, która jest

„krótsza i korzystniejsza, bo niebdzie zaleaa

„od wycznej angielskiej kompanii!"

Któ wreszcie tego niezrozumie, e port Kon-

stantynopola, jako stolicy carów zostaby w krót-.
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kim czasie najwiksz na wiecie morsk zbro-

jowni? Lasy Azyi Mniejszej, których dby lepsze

nieli angielskie, elazo Kaukazu, konopie z Sy-

nopy i Trebizondy, sawne dugoci i moc,
wnetby zasiliy warsztaty okrtowe dziedziców

Piotra I. Robotnik nad morzem Czarnem taszy

nieli w caej Europie. Macliiny parowe, majt-

kowie Grecy i Moskale, którym natura nieodmó-

wila pojtnoci, pod rozliazami biegych oficerów

Ameryki pónocnej , Ictóraby z skryt pociech

w sercu powitaa umiecliem sardonicznym no-

wego wiata now potg morsk w starej Eu-

ropie: otó gówne rysy obrazu niedalekiej moe
przyszoci, której po tem wszystkim co ]Moskwa

od lat pidziesiciu zdziaaa, niewierzy jest

zapewne wygodnie, ale niebardzo bezpiecznie, i

nie bardzo mdrze.

Gdyby kto by w Europie przed Piotrem I, na-

przyliad za czasu Iwana Wasilewicza, mia widze-

nie takiój Moskwy, jak jest dzisiaj, pewnieby go

obwoano wizjonarzem lub szarlatanem. A jednalc

nierównie to dalej od owej Mosicwy do dzisiejszej,

nieli od dzisiejszej do tej jak by moe, jak by
musi w krótszym jeszcze czasie, albo pod wa-
snym uledz ciarem. Wielkie massy ziemi zdaj
si mie poetyck imaginacy. Co fantastyckiego

widzimy we wzrocie wszystkich politycznych ko-

losów, wszystkich politycznycii potworów. Czy
niemasz pewnego nawet natclmienia, jakie zawsze
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rodzi uczucie nadzwyczajnej raateryalnej siy,

w tern wszechwladztwie carów, które si bez-

przestannie na zewn,trz wywiera, w tej szcze-

gólnej konstytucyi rzdu, który, eby nieupadl,

cigle Moskal(')W odurza musi grabieami, jak

narkotycznym napojem; w tem nakoniec poli-

tycznni akomstwie Rossyi, która wszystko na

okoo siebie pore usiuje? Nazwijmy to in-

stynktem ogromu, albo przedwiecznem prawidem
dzikoci, to pewna atoli, e nic bardziej jak po-

udniowe niebo, nieli czarodziejskie przyrodzenie

Wschodu, nieli ruiny i pomniki starej sawy,

nieli nareszcie morze Sr()dziemne owej, e tak

rzek, magnetyczno-elektrycznej imaginacyi pó-
nocnego absolutyzmu nieroznieca. ,,Cet empire,

„mówi Bonald o Moskwie, place sur les confins

„de VEurop et de I'Asie, pese a la fois sur toutes

„les deux, et depuis les Romains aucune puissance

,yn'a montrd une plus grand force d'expension. II

„en est ainsi dans tout etat oii le gouvernement est

„eclaire et le peuple barhare, et qui reunit Vextreme

„habiletd du moteur a l'extreme dodlite de IHnstru-

„tneiit." Jest to w rzeczy samej mocai*stwo

z dwóch tylko pierwiastków zoone: z siy fizy-

cznty, i z tego co sile ruch nadaje. INIoskwa do

zbytku rzdzona, nie jest narodem ale tylko

krajem; nie spoecznoci ale instrumentem. Wre-
szcie, do ryzykownych przedsiwzi pocigaj

albo wielkie bogactwa, albo tym przeciwne osta-
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teczne ubóstwo. Mieszczc Moskw w drugiej

kategoryi, niemasz nic trudnego dla carów pó-

nocy. Byli oni dotd korsai-zami staego tylko

l,du Europy i Azyi, lecz eby tego niestraci

co nabyli, jeden z nich prdzej czy póniej zo-

stanie morslcim rozbójnikiem.



Petersburg i Koustantyuopol.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 27 Lipca 1832.

Zby wiedzie jak carowie stoeczne miasta

stawiajg,, przyj)atrzmy si budownictwu Piotra I.

Prawdziwie szczególna architektura. Ledwie sto

lat temu, kiedy to miejsce gdzie jest teraz Pe-

tersburg, byo trzsawic. wity Pioti', gowa
apostoów, postawi swa stolic na opoce, a pa-

pie moskiewski na bocie. Z kilku av owym cza-

sie chaup chrócianych wzroso prawie w oka

mgnieniu jedno z najregularniejszych miast na

wiecie, któremu cudzoziemcy z dalekich stron

dziwi si przybywaj. Inne stolice Europy

powstaway poAvolnm szerzeniem si, sto])niowem

wykraczaniem z pierwiastkowego .zakadu, leni-

wem przeamywaniem obwodowych granic. Duch
i lice pokole, charakter mieszkaców, dzieje

ludu, natura rzdów, sprawy królów wybijay si

w kadem niemal wielkiem miecie europejskiem

odmiennemi budownictwa rodzajami, rónym
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ksztatem gmachów, ulic, kocioów. Wielkie

miasto wielkiego ludu, jestto kronika arciitekto-

niczna jego poj, obyczajów, owiaty; jestto

historya murami i jeometrycznemi pisana kszta-

tami. Prawdziwie narodowa stolica z kadego
wzniosejszego punktu ukazuje wejrzeniu rozli-

czne rodowitoci pitna, i-azem z sob, zespolone,

a jednak wyrane i oddzielne. W kadem ta-

kiem miecie przeszo, stary czas, ma zwizek
z nastpnemi i pónijszemi, i jest summa ci^-

gyci usiowa, ci,gych robót ludu. Petersbvirg

powsta olbrzymi improwizacy nieograniczonej

wadzy. Car rzeki : „Cic eby byo miasto"

:

i byo miasto, i wody natychmiast oddzieliy si
od ldu. Osuszono bota, wypeniono padoy
piaskiem i kamieniem. Granitowym murem ka-

zano Newie eby z oys]va swego niewystpo-

wala: i odtd pynie spokojnie noszc do Fi-
skiej zatoki ksztatnych paaców obrazy, i wspa-

niaych cerkwi, i piknych gied kt()re si w jej

szklannej powierzchni odbijaj. Czasem tylko

wstrzsn usiuje ta rzeka jarzmo przemoc
woone. Wtenczas od morza si cofa, si i)edu

od wbiegu ku ródom odwraca, nabrzmiewa,

ponad granitowe wznosi si zapory, i wszystko

okoo siebie zalewa, rac postrachem carów,

którzy auj e jej za kar nieposuszestwa

ani knutem wychosta ani na Sybery wysa
niemog, jak niegdy doowie weneccy co raz
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Nv rok uroczycie morze kuli kajdanami! To han-

dlowe miasto sprawuje jednak bolesne wraenie.

Czowiek mylcy niedziwi si wytAvorowi; po-

strzega tylko w tern skutek nieporównany prawie

czarodziejskiej elaznej wadzy, i robot niewol-

nik()w. Ukaz zaoy fundamenta stolicy, ukaz

z gbi kraju pociijga bojarcnw Kady maj-
tniejszy Moskal musia, w najrozcigejszem ro-

zumieniu tego A\yrazu postawi paac w miejscu

oznaczonem podug mody i linii, jak wynikao

z plonu ogólnego ; bo jeden architekt stawiajc

cae miasto myl, gust wszystkich nastpnych

pokole jednemu gustowi pousznemi uczyni.

Skde lud, skd massa? Ukaz napeni ludem

t dziwn kreacy, w jednej prawie chwili pod

tym stopniem szerokoci. Có dziwnego albo

niezwyczajnego w tym kraju z miejsca na miejsce

cae przerzuca pokolenia, i massom coraz inne

wskazywa siedliska? Jedno sowo chc roztrzy-

ga w Moskwie los milionów.

„Ludzie s to liczby" jak powiedzia wielki

inkwizytor Filipowi II. Zy duch pónocy do-

skonale poj t nauk zalecon zemu duchowi

poudnia. Nietylko Petersburg, ale wszystko co

si dzieje w Rossyi od stu lat, wszystkie zakady,

wszystkie nabytki fizyczne i umysowe, wszystkie

wcielenia, s improwizacy nieograniczonej wa-
dzy. Carowie improwizowali i improwizuj cae

kraje, ludy, miasta, i nowe osady. Robota gdzie-
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indziej kilkaset lat czasu 2)0trzebuj,ca, tu w je-

dnym roku sprawuje zamierzone skutki. Rz,d

moskiewski niezna innego rodka poruszania

Avasnej machiny tylko ^>«r des coups (Vetat; a

jego dzieje s- nieprzerwanem pasmem wyskoków

wadzy, któremi gdzieindziej sztuka stanu w naj-

trudniejszych tylko okolicznociach szuka zba-

wienia rzeczy publicznej. Pocz,tek, szerzenie

si, wzrost moskiewskiej potgi, jestto prosty i

konieczny skutek Avszechwladztwa jednego czo-

Avieka, czyli fundamentalnej zasady rz,du, któ-

ryby bez tych olbrzymich impromzacyj , bez

owych gwatownych porusze, natychmiast run
musia. Konwulsyjny temperament kolosu, kae
mu si obaAvia uderzenia apoplexyi. Dla tego

carowie bezprzestannie podbijaj, dla tego tak

niezmiernej zewntrznej potrzebuj, agitacyi. Za-

oyciel Petersburga rozbiwszy szwedzk llott

pod wysp Aland, rzek wieszczym duchem:

„Jedn tylko Hossy zdziaaa natura; to mocar-

stwo nie bdzie miao rywala w swym zawodzie."

Kto móg jedne stolic pod kartaczami dzia

szwedzkich nie na swoim postawi gruncie, [a

drug spali w obliczu Napoleona, ten trzeci bez

trudnoci mie bdzie w miejscu nier<nvnie pi-

kniejszem i wygodniejszem.

Lecz po odciciu tych wzgldów, zachód Eu-

ropy równie siln pobudk cignie Moskw do

tego miaego przedsiwzicia. Skde, jeli nie
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z ródziemnego morza, na ktcjr^m bez Konstan-

tynopola musiaaby zawsze gra podrzdn rol,

udzieli skuteczniejszego Avsparcia tak niebezpie-

cznej dla spoeczestw zachodnich restauracyi?

Pewne zachodzi pociganie si midzy despoty-

cznemi dworami. Stosunki Rossyi od kongresu

wiedeskiego z kadtim antynarodowem stronni-

ctwem w Portugalii i Hiszpanii pokazuj, ze ab-

solutyzm bardzi<3J nieli rewolucya dalekiej pro-

pagandy dla wasnego dobra potrzebuje. Wpyw
Moskwy w tych dwóch krajach, cho moe nie

tak wielki jak mniemano, zasuguje jednak na

UAvag obok dnoci do zawojowania Turc}d.

Z czasem, i zaiste niepotrzeba szczególnego daru

odgad^-wania przyszoci, eby sobie co naksztat

tego Avyobrazi, jeeli jestami carów mimowolnie

objawione zamysy wezm spodziewany skutek:

Europa nie bez zgrozy i wielkiego w dziennikach

haasu, postrzee stopniowe, ostnSne po zajciu

Stambuu, w cigu lat kilkunastu, moe kilku-

dziesiciu, wybijanie si moskiewskiej marynarki

z pod przymusu na Czarnem morzu. Anglia

niezaniedba wywrze caej mocy swojej przeciwko

nowemu i niedowiadczonemu rywalowi ; lecz za-

groona w Indyach Wschodnich niezdola nawet

zniszczy flotty cara, który np : Malt bombardo-

Ava rozkae. Moskale lepiej bi si bd na

morzu, nieli Turcy pod Navarino. Nowy krzyk,

nowe oburzenie w dziennikach opozycyi francuz-
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kiej i angielskiej! Lecz wypadki nagiej nieli

piszemy i rozprawiamy na zachodzie jedne z dru-

gich w}iiIyAvaj. w tej stronie wschodu. Po wziciu

Malty, bo któiy onierz natarczywiej nieli

moskiewski leci do szturmu? vAyspy Joskie

zwróc na siebie baczno samodziercy. We-
mie je pod swoje, najmilociwsz^ opiek. B-
dzie to drugi akt moskiewskiej marynarki na

scenie ródziemnego morza. Wszystkie pody
wschodu i poudnia uyte zostan, w tym celu; i

upynie znowu pewien przecig czasu dla oswo-

jenia Europy z tak szczególnym, dziwnym, wiel-

kim fenomenem. ISIdroci gabinetu ju nie

Cai'skiego sioa, ale Bizanckiego, bdzie: dziaa
zawsze powoli. Nigdy Moskwa jednym razem

wszystkiego na jaw nie wychyla z zaczajenia ; ni-

gdy dwóch kroków nie zrobi, jeeli tylko jeden

jest bezpieczny. Dotd wicej zyskaa przewo-

k, nieli inne mocarstwa popiechem. Wycho-
dzc z Stambuu, jako z zasady nowego kierunku,

któryby w takicm wzia przypuszczeniu, trudno

po opanowaniu Malty i wysp Joskich skom-

binowa oblenie Gibraltaru z przyjacielsk po-

moc jezuitów Eskuryalu, i Don Miguela, tego

ostatniego szaca carów na zachodzie, lub jego na-

stpcy ? Moskale w Hiszpanii, Moskale w Portu-

galii, byliby osobliwszym widokiem, nieli kie-

dy Hiszpanie w Peru; ale byoby to zarazem

bardzo skuteczne lekarstwo na tych bui'zycieli
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spokojnoci za})ireuejskit''j, którym si niepodoba

cenzura, policya, inkwizycja i poyczki przy-

muszone. „Waleczni, wierni poddani JCM zwy-

ciyli buntowników, tu lub owdzie nad Tagiem,

nad Ebrem; Bóg znowu pobogosawi orowi
WCM etc." napisze jednego razu w buletynie

adressowanym do Konstantynopola Muszkin, Pu-

szkin, Suliin i t. p.

Dalekie to zapewne widoki, wszake w t^ni

co tu powiedzielimy wybija si potajemna myl
gabinetu, który w cigu stu lat nierównie tru-

dniejszych rzeczy dokaza. Lecz zawsze pami-
ta trzeba, e ten tylko kto samowadnie w Pol-

sce rzdzi, posi moe miasto Solimanów. Pod

tym wzgldem caadno Rossyi, wszystkie pro-

jekta tego pastwa, Avszystkie dzisiejsze intei'essa

wschodnio-poludniowe, cile s poczone z naby-

tkiem naszego icraju, i od jego wypolszczenia zale.
Polska takajak ostatniem powstaniem wskrze-

si zamierzalimy, przypiera do Czarnego morza.-

Gdzie dzisiaj jest guberskie miasto Nikolajewsk,

bya Olbia przez Milezjanów zbudowana, sawna
niegdy slcadem caego wschodniego handlu;

tak jak potem Mohylew na Podolu by skadem

iandlu Mutan i Wooszczyzny.

Tdy przechodziy zwyczajnie towary z tych

krajów nad Dniepr. Pszenic podolsk na Ar-

chipelag spaAviali Polacy do wyspy Cypru. Za

Zygmunta I. Wenetowie wyprawiali poselstwO'
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proszc króla polskiego, aby porty nad Czarnem
morzem tak jak byo za Kazimierza Jag. przy-

wróci, i Cypr zboem z Podola i Ukrainy za-

sila. Graniczya Rzplta polska Ukrain od

poudnia w polach dzikich Kosk tood zwanych

z Tartary mniejsz a do morza Czarnego, to-

jest z krajem niegdy Tatarów Krymskich czyli

Perokopskich, dalej z morzem Czarnem a do

ujcia Dniestru pod Akiermanem czyli Biaogro-

dem ; od zachodu za rzek Dniestrem z Multa-

nami, a do wpadu Morachwy. Czynsz pacili

królom naszym Tatarzy z dzikich pól do morza

Czarnego ku Oczakowowi rozcignionych, gdzie

si ich bydo i owce pasay. O to Soliman II

sutan, zawar traktat z Zygmuntem I. Z tejto

Polski Carogrodowi puszczaniem si swem na

morze nieraz zagraali Kozacy ; z Dniepru wy-

pywajc czajkami, miasta Azyi mniejszej ni-

szczyli, przedmiecia Stambuu pldrowali, i cz-
stokro nabawiali bojani sutanów w seraju.

A ci Kozac}'^, którym Zygmunt I od Zaporoa
da w osiado cz kraju powyej porohów,

których Stefan Batory w rzdn milicy zamieni,

bya to dzielna i wierna w swoim czasie stra

Rzplitej od Tatara, Turka i Moskala.

Z tej przyczyny powiedzielimy, e Moskwa
przez Polsk prze Turcy. Polsk rzdzi w Mul-

tanach i Wooszczyznie, i tylko skutkiem za-

boru Polski moe si rozwin w kierunku

I.

'

9
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wschodnio - poudniowym , który oznaczy usi-

owaem.
A zatem, rewolucya 29 listopada majca na

celu przywrócenie czci naszego lvi"aju, Ictóry

si od morza Batyckiego do Czarnego rozciga,

obraaa najdelikatniejsze interessa pastwa ca-

rów, i chimerycznemi czynia bujne pomysy
wschodniej polityki gabinetu petersburskiego.



List Maurycego Mochnackiego do Michaa

Hnbego Referendarza stanu.

Pamitnik Emigracji Polskiej. 18 Sierpnia 1832.

W ciekaw em dziele, które pan ogosie w j-
zyku niemieckim pod tytuem B.iissisches Schreckens-

wid Yerfolgungs-System (tom 1. Pary in-8o) wy-

czytnj na stron: 226 wyrazy nastpujce: —
„Co do papierów znalezionych w archiwum

WXicia, nie mog zamilcze o projekcie pisanym

przez modego Polaka, przeladowanego od de-

spotyzmu moskiewskiego, w wizieniu u Karme-

litów, pod czas indagacyi komitetu ledczego

Nowosilcowa ; tudzie o licie który inny prze-

ladowany pisa do WXicia.
„Projekt ten, którego autor hodujc obsku-

rantyzmowi, zaleca nada stosowny do tego kie-

runek edukacyi modziey, tak dalece podoba
si WXiciu, e go natychmiast królowi pruskie-

mu kommunikowa rozkaza ; co te rzeczywicie

uskutecznione zostao.

„Dowodzi ta okoliczno e absolutne rzdy
9*
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moskiewski i pruski, poprzysigy sobie dooy
wszelkich stara dla stumienia rozszerzajcej si
w Europie cywilizacyi.

„Co si za tyczy wy^j wzmianlvOwanego li-

stu, który zaraz po uwolnieniu swojem przez

sd sejmowy ów inny przeladowany do WXicia
napisa, autor jego w cikie popad podejrzenie

obietnic dania tyranowi raateryalnych dowodów

swojej dla niego usunoci, byle mu nadal

wzgld yczliwy zapewni. Oczekuj od obuclwu

wyjanienia tej rzeczy: a tymczasem nazwiska

ich pokrywam milczeniem. Uczyni to nakazuje

im ich wasny honor i skdind niepolakowana

reputacya; albowiem w przeciwnym razie mona-
by im zrobi zarzut, i ich przeladowanie byo
tylko pozorne, i wynikao z planu, o litóryra na

str. llo wspomniaem.

„Komitet rozpoznawczy (utworzony po 29

listop.) uzna obudwu za niezdolnych do spra-

wowania urzdów publicznych w Polsce."

Te s twoje wasne wyrazy, zacny autorze.

A na stron. 113 dajesz do zrozumienia: e de-

spotyzm moskiewski umylnie i pozornie tylko

pewne namówione przeladowa indywidua, eby
po uwolnieniu swojem z wizienia, udajc m-
czenników , cignli atwowiernych w samoló-

wk mniemanego patryotyzmu, który by tylko

sztucznym rodzajem szpiegostwa.

Kilka dni temu oznajmie mi pan, i to do
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mnie cigaj, si wyej przytoczone wyrazy, i ze

jeeli niepopiesz z wyjanieniem szczegóów wi-
zienia mojego u Karmelitów, ogosisz w nast-

pnych czciach pisma swego nazwisko moje,

i umiecisz mnie na licie osób ulegajcych za-

rzutowi wspomnionemu na str. 113.

Dugo w tej materyi milczaem, bo czuem
W'strt, i dzisiaj jeszcze nieprzeamany, do roz-

pisywania si o samym sobie. Nie odpowiadaem

na zarzuty tego rodzaju w Polsce, niechciaem

bowiem aeby rozumiano, i je wyej nieli za-

suguj, ceni; za granic ulotne broszury no-

szce na sobie wyran cech paszkwilu, arty-

kuy w gazetach niemieckich, i pismo Spaziera,

równie jak poktne usilnie rozsiewane plotki, na-

próno mnie pocign staray si w rozpraw

z ludmi, których za sdziów moich nie uznaj,

o których ze czy dobre o mnie mniemanie wcale

niedbam. I teraz nierozumiej pan, e ranie ton

niejako urzdowy, który si przebija w wyrazach

tu przytoczonych jego dziea, z pogrók zasto-

sowania zarzutu na kar. 113, do napisania tego

listu skoni. Nie jestem jeszcze, chwaa Bogu,

delinkwentem. Wnioski z teg^o wzijledu komi-

tetu, którego pan bye prezesem, ani mnie po-

ruszyy, ani zatrwaaj. Komitet, jak pan pi-

szesz, uzna mnie za niezdolnego do sprawowa-

nia publicznych urzdów w Polsce. Ja uznaj

komitet za niewaciwy trybuna w tej mierze,
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a jeli wrócimy do Polski caej i niepodlegdij

z broni w rku, to wtenczas zao appellacy

od zapadego wyroku do wyszej instancyi.

Jeeli tedy pisz, bd pan przekonany, e to

bardziej czyni przez szacunek osobisty dla nie-

go, nieli w zamiarze wywiedzenia z bdnej, a

nie bardzo pochlebnej dla mnie opinii, osób dla

których adnego niemam szacunkvi. Niespowi-

dam si tu moim nieprzyjacioom politycznym

z grzechu którego nie popeniem ; ale tylko rzecz

wyjani autorowi pisma dotyczcego sprawy -na-

rodowej. Nie jestto tumaczenie si : qui s'excxise

saccuse mówi Francuzi ; niejest usprawiedliwie-

nie; bo niepoczuwam si do adnej winy. Je-

stto tylko poprostu wiadomo, z której pan w dru-

gim tomie swego dziea moesz, jeli si mu tak

bdzie zdawao, zi-obió stosowny uytek.

Lecz przystpuj do rzeczy. — Jako czonek

tajemnego politycznego zwizku którego celem

bya Polska caa i niepodlega, dostaem si by
roku 1822 czy 1823, bo ju tego dobrze niepa-

mitam, razem z innymi czonkami tego zwizku
do wizienia stanu. Trzy tygodnie upyno nim

mnie wezw^ano do indagacyi. Czytae pan bez-

wtpienia akta komissyi ledczej, a zatóm przy-

znasz, e ten szczegó jest prawdziwy. Preze-

sem komitetu by Jenera KozakofF; czonkami

Hankiewicz, Podoski, Falcki, Superson i stary

Kadzca stanu, który jak si nazywa, zapomnia-
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lem. Ca operacj kierowa Nowosiltzow. Stan

zezna wszystkici niemal winiów stanu, kole-

gów moich, których w cigu tych trzech tj-go-

(Ini, nim kolej na mnie przysza, wysuchano,

by taki: lo e byo tajne towarzystwo pod ty-

tuem loolnych braci Polakóic; 2o ze czonkami

towarzystwa s ci po nazwisku wymienieni, i

wyliczono prawie wszystkich; nakoniec potrzecie

co do mnie samego, e przyjty zostaem do gro-

na „wolnych braci Polaków" szczególniej na za-

sadzie biegajcej o mnie w tem tajnóm towarz}'--

stwie pogoski, jakobym nalea do innych taj-

nych z\\'izków kt(Sre za obrbem jego dziaay,

tudzie jakobym sam mia by twórc jednego

takiego zwizku, zoonego z uczniów klassy VI,

Liceum warszawskiego i uniwersytetu. Pokaza
mi Hankiewicz rezultat tego ledztwa opati*zony

podpisami moich kolegów, moich przyjació.

Znalazem si w krytycznem, i nicbezpiecznem

pooeniu. Tego co inni zeznali, co ju miao
na sobie charakter oczywistoci, ani odwoa, ani

osabi nie mogem. Zwykle winiowie stanu

jedni o drugich to prawi co wszystkich razem

kompromituje. Chytry komitet Nowosiltzowa je-

dno zeznanie, B<')g wie jakiemi wyudzone ro-

dkami, uwaa za najlepszy sposób zyskania, a

czsto wymuszenia nastpnych. W takim syste-

macie ledztwa zastosowanem do imiysów mo-
dych i niewdroonych w szalbierstAvo przebie-
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gego jurysty, umiejcego na pami wszystkie

fortele i wykrty prawne, znajcego jak Hankie-

wicz wszystkie kruczki moskiewskie, umiejcego

korzysta z kadej chwili saboci, albo zawrotu^

albo roztargnienia, a czstokro bojani (bo ter-

roryzm niepospolit gra rol w klasztorze OO.
karmelitów) w takim mówi dedalowym labiryncie

zlej wiary i podej ze strony inkwizytorów, nie

wyszepta, nie wykrztusi szczerej prawdy, byo
rzecz prawie niepodobn. A zatem co do pier-

w'szego punktu przyznaem : e by zwizek wol-

nych braci Polaków, ale pomimo caój przewro-

tnoci Hankiewicza, pomimo wszystkich jego

usiowa, stale do ostatka zaprzeczaem : e celem

tego zwizku bya rewolucya w sprawie polity-

cznej niepodlegoci narodu polskiego. Nie wy-

groono na mnie tego zeznania. Statecznie twie-

rdziem: e celem zwizku bya tylko narodo-

wo. T narodoicoei przez cay miesic baa-

muciem kommissy, która przez ten czas pó
funtem chleba i kwart wody dziennej ywnoci,
nadaremnie staraa si wytargowa u mnie ci-

lejsz precyzy definicyi tego wyrazu. Jeeli

Pan z uwag roztrzsae akta moje u karmeli-

tów, powiedz nieyczliwym mnie osobom : czy

jakiekolwiek inne zeznanie moje pod tym wzgl-

dem stan rzeczy pogorszyo w opinii inkwizyto-

rów? Co do drugiego punktu, tych tylko Avy-

mienilem czonków, którzy razem zemn byli
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uwizieni, którzy sami do wszystkiego si przy-

znali przed otworzeniem mojego protokou. Tu
si pana zapytvij jako prezesa komitetu do prze-

gldania podobnych papierów: czy kogokolwiek

b.d z mojego zeznania aresztowano ? Czy która

matka, siosti'a, zona z mojego wielomówstwa opa-

kiwa musiaa syna, brata, albo ma? Czy

którejkolwiek rodziny spokójno zakóciem ?

Powiedz to; bo na tem wiele zaley. Mnie zda-

leka, z gbi Litwy glos jednego z wtajemniczo-

nych w to misterstwo do wizienia wtrci; ale

niemialem alu do niego, bo z musu mówi. Po-

niewa tedy niebyem ani donosicielem, ani oska-

rajcym, poniewa adnem sówkiem nieostro-

nie wyrzeczonóm niepowikszylem liczby ofiar,

poniewa krótko m('>wic , nie zdradziem, jak

panu wiadomo, nikogo w tej sprawie, musiaem

wic z takiemi ludmi jak Hankiewicz, Nowosil-

tzów, Falcki, których Pan znasz, bardzo prze-

zornie postpowa. Nie dosy byo adnemu
z wspóbraci moich zwizkowych nie zaszkodzi;

trzeba byo jeszcze samego siebie uratowa i ba-

rdzo wielu innych, o kt(')rych Nowosiltzów jeszcze

nie wiedzia. eby tego dokaza, trzeba byo
zyska w-iar u Hankiewicza. Aeby u niego

zyska wiar, trzeba go byo przekona : e w to,

w co pierwój wierzyem, nie Avierz , e tego co

pierwej miaem za wite i godne powaania, nie

powaam. Trzeci ów punkt tyla poparty zezna-
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nianil : „Ze naleaem do innych zwizków, e
jednego sam byem zaoycieem" ten trzeci

punkt wznieeaj,cy takie podejrzenie, rokujcy

gdyby zosta objaniony, tak obfite niwo No-

wosiltzowowi i Hankiewiczowi, otwierajcy im

takie pole do nowych ledztw, do nowych uwi-
zieii: ten punkt mówi zacz by dla mnie

strasznym. Odmienia w rzeczy samój ca rol

moj u karmeliów. Z winia powoanego obce-

mi zeznaniami, z ofiary cudzej szczebiotliwoci

musiabym sam zosta delatorem wypadków nie-

znanych jeszcze rzdowi, sprawc mnogich nie-

szcz, aoby tylu rodzin. Co pan na to po-

Aviesz? Miaem wtenczas lat omnacie. Czy
godzio mi si ten wiek tak mody, tak niewin-

ny, czarnym i krwawym pitnowa znakiem, któ-

regoby nic nigdy potem nie staro, któregoby

rysy w siwiznie, ku schykowi staroci, tylko co-

raz bardziej si zaczerniay?

Do tego nie miaem odwagi. Niechaj co chc
mówi o mnie moi przeciwnicy, nie zdoaj mnie

jednak odsdzi od tytuu jednego z najstarszych

konspiratorów w Polsce kongressowej, Polska

potna i niepodlega bya jedynym romansem

mojej modoci; myl, e prdzej czy póniej

Moskw z jej petersburskimi carami zapdzimy

w stepy azyatyckie, bya jedyn poezy mojego

ycia. Z t wiar si urodziem, w tych pryn-

cypyach byem wychowany: innego przekonania
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politycznego niemam. Zaczynaem rok pitnasty

mojego ycia, kiedym po raz pierwszy przysiga

przed zamaskowanymi mistrzami, umrze dla tej

prawdy; nigdy mi nie wyszy z pamici chwile

kiedym to lubowa w znak mki paskiej wyry-

tej na szabli, w komnacie osonionej kirem, przy

lampie której drce wiateko ledwo migao
z trupiej czaszki. Któ te odprawowa tajemnice,

te prawdziwe eleuzyjskie misterye patryotyzmu

w pónych nocnych godzinach? Kto po xiycu
w cieniach zapadego zamczyska na wzgórzach

denasowskich ukrywa schadzki i zmowy, albo

je nawet nieraz miewa w wilgotnych lochach

tego gmachu? To byli studenci. I ja to z owych

koleeskich, maoletnich zwizków przyjty do

bractwa wolnych Polaków, rozleglejszego i doj-

rzalszych w swoim zastpie liczcego mów,
z tego bractwa osadzony we trzy lata póniej u
karmelitów, miaem wyszepta przed Hankiewi-

czem te prawie dziecinne sprawy od pocztku

do koca, i wika nie tylko siebie samego ale

i drugich w ledztwo, któreby lat cztery, pi,
a moe i duej potrwao? Honor i sumienie

nakazyway mi upi podejrzenie wzniecone z tego

wzgldu w umyle moich inkwizytorów. Jaki
by sposób wyparcia si tego wszystkiego? jak

przekona Hankiewicza, e tak nie byo, Han-
kiewicza który ze skazówek, z pogosek, z na-

pomknie dorozumiewa si wielu rzeczy, a o
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wszystkieiii chcia wiedzie dokadnie? Powta-

rzam raz jeszcze: e do tego celu tylko jedna

droga prowadzia. Potrzeba byo kommissy oszu-

ka. Nieprzyjaciela albo moc M-^niwecz obróci,

albo jeeli to niepodobna, podej w kadym cza-

sie i miejscu, zdrowa polityka doradza. Ja si
w ostatnim znajdowaem przypadku. Byem w mocy
najchytrzejszego z ajentów Nowosiltzowa. Chcia-

em take skróci czas mojego wizienia, które

si i tak do jedenastu miesicy przecigno.
Wiadomo panu jak si z nami obchodzono w tym

klasztorze. Mnisza cela 4 do 5 t>kci kwadrato-

wych zawierajca, z oknem od dou do góry krat

warownem, i grubemi na zewntrz zasutem de-

skami (tak zwanem pudelkiem wynalazku Ronie-

ckiego), gdzie dzie wita zimow por o godzi-

nie 10 z rana, a gruby zmrok zapada o drugij

po poudniu, gdzie potem przez 18 godzin do-

by, nie daj ani ksiki, ani wiata: otó mie-

szkanie politycznych pustelników! Gdybym na

jeden tylko miesic zamkn w takiej komórce

kogokolwiek z czonków komitetu któremu pan

przewodniczye w rozpoznawaniu papierów kar-

melickich, rcz iby przysig, jak drugi Gali-

leusz, e ziemia si nie rusza, jeliby tego -
dano. Wielu patr^^otÓAY przed rewolucy jak np.

szanowny ssiad mój w tóm wizieniu, najstarszy

Karmelita Adolf Cichoioshi, lat kilka w takiej ko-

mnacie przesiedzieli. Zycie ich upywao na-
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ksztat cikiego snu, albo cienia, któremu wy-

szedszy na wiat zdawali si by podobniejsi

nieli ludzkiemu stworzeniu. Zacny Adolf za-

szczepi by jednego razu krzewin w ogrodzie

tego gmachu, gdzie mu czasem z onierzem od

warty uywa przechadzki pozwalano, i doczeka

si drzewa z tej delikatnej latoroli. Zapade po-

liczki, cera twarzy niada jak i'obotnika oowia-

nych kopalni, chwiejca si postawa winia Kar-

melitów dugo potem od innych odróniay lu-

dzi. Wielu za modu przez czas niezbyt dugi
doczekao si schyku lat mzkich na tej poku-

cie. Brzk kluczów, westchnienie za cian, mo-

dlitwa umierajcego: otó muzyka klasztoru Kar-

melitów! W guchej nocy przeraa czasem

krzyk: — „Strzecie si bracia, truj nas!" —
Nastpowaa potem cicho, i sycha tylko byle

na dziedzicu lub na korytarzu turkot b-
bna, tumicy konajcego przestrog. Tak Zyc

umiera pod numerem 12. Dosta jak mówi
pomieszania zmysów; w kilka godzin znaleziono

go powieszonego na haku od kraty. Kogó to

w nocy wynosz po cichu na marach przy lata-

rni? Mieszkacy Leszna szepc jedni drugim:

to Avizie Karmelitów ! Kogo
,

potem grzebi,

na rozstajnej drodze? ofiar Karmelitów!

Czy pan wchodzisz av t psychologiczn praw-

d: e podobne sceny dziwne wraenie sprawi

mog na modych umysach? W takiem miejscu
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trzeba nieraz wicej odwagi, wicej rezygnacji

nieli na placu bitwy
;

ja to mówi z dowiad-

czenia.

eby si uwolni, szczególniej atoli, eby
nie by przymuszonym do wypiewania caej hi-

storyi poprzednich, rzeczyAvicie maowanych
zwizków, i niemajcych nic wspólnego z towa-

rzystwem wolnych braci Polaków, ale mogcych
komitetowi Nowosiltzowa nastrczy sposobno
do nowych ledztw, a Hankiewiczowi i jego po-

mocnikom wskaza perspektyw nowych zatru-

dnie, nowych nagród, przyjem by za zasad,

e tak powiem, polityki mojej u Karmelitów, uda-

wa aujcego, poprajtzone^o. To si bardzo

komitetowi podobao. Powiedziaem, i zapisaem

to w protokóle jak pan zapewne postrzege, e
jeeli wyjd z wizienia zostan xidzera. Nic

bardziej jak to nie trafiao w myl Hankiewicza.

czy on w charakterze swoim obud wi-
toszka religijnego z fanatyzmem politycznym.

Pochwala mój zamiar, rzek jednak : „potrzeba,

eby pierwój pracowa w cenzurze Szaniawskiego.

Pod sterem tego ma, mówi, oduczysz si

wszelkich kacerstw politycznych i religijnych."

Obiecaem by cenzorem, jakem by obieca, e
xidzem zostan. Ztd moje póniejsze stosunki

z Kantem polskim. Coraz bardziój wypogadzalo

si czoo Hankiewicza, widocznie ostyga w in-

kwizytorskim ferworze. Systenia obudy zdawao
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mi si by tak dalece w tenczas potrzebne, ze

mówiem to, co nigdy w myli mojej nie postao,

i pisaem co tylko si Hankiewiczowi podobao

extra maenam tojest za obrbem sprawy, za

które, byem uwiziony, i zwizków dawniejszych

których lad zatrze byo glównem mojem usio-

waniem. Ile razy tej rzeczy dotkn chciano,

potylekro zbijaem trybuna Nowositzowa z tropu

teoijami mojego nawrócenia, które inkwizytorów

mamiy, nikomu nieszkodziy, a umie wywodziy
z krytycznego pooenia.

Najfaszywsze tedy maxymy polityczne, naj-

przewi-otniejsze utopie, utopie, z których si

w duchu miaem, zapeniaj mój protokó od

pocztku niemal do koca. W inn zupenie

sfer udao mi si przenie rzecz ledztwa. Nie-

znajdziesz tam pa.n faktóia. Inkwizycya ustaa;

rozpoczto dug dysput. Nieraz cae sessye

zbywaem teologiczno -politycznemi rozprawami,

w których adnego sensu nie byo. Hankiewicz

rzdzi samowadnie losem winiów stanu. Tylu

umorzy! Mnie móg lat kilka, gdyby mu si

podobao, trzyma w wizieniu bez potrzeby. Ja

sobie tego nieyczyem. Nie chciaem by, jak

ukasiski, Dobrogojski- i inni mczennikiem
zwizków które si same rozbiy bez skutku. Ob-
skurantyzm by a rordre du jimr u Karmelitów,

w Belwederze, w Kom. Owiecenia. Czy mi

wypadao liberalnie rozmawia z Hankiewiczem

?
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Pytam pana coby ztad za poytki wypyny dla

polskiego liberalizmu ? . . .

.

Zostaem wic, bo mi trzeba byo zosta, ob-

skurantem w klasztorze karmelitów, xidzem,

cenzorem ! To tylko mogo otworzy drzwi mo-

jego wizienia. Tym tylko sposobem mogem
przelvona kommissy, i prawd mówi twier-

dzc: ze moje zwizki dawniejsze niebyy poli-

tyczne, ze niezasugiway na uwag rzdu. Uwie-

rzono mi. Dopiem wic zamierzonego celu.

Co pan w dziele swojem nazywasz 2>'>'ojeldem, nie

byo nim rzeczywicie. adnego liommissyi led-

czej niepodawalem projektu, ale odpowiadaem-

tylko na lvwestye zawsze prawie polityczne, ogól-

ne, które mi Hankiewicz protokularnie roztrzy-

ga kaza. Przynosi je czsto z sob ju uo-
one, i zapisywa w alctach ; wida ze takie mia
polecenia. Przytaczam dla wiadomoci pana nie-

które z tych zapyta. I tak n. p. : „co jest przy-

czyn tylu tajnych towarzystw w Polsce? Jak

zapobiedz szerzeniu si ducha rewolucyjnego?"

i t. d. Jeeli nie tak odpisywaem w tych przed-

miotach jalc sobie yczya liommissya, a raczój

jak chcia Hankiewicz, w tenczas bez namysu
zmieniano pi-otolcó. Pismo, które pan nazywasz

niewaciwie projektem, trzy razy talciej zmianie

podpadao. Czemu komitet któremu poruczono

alvta liarmelickie tycli bruljonów niewynalaz?

Byby tam postrzeg rlc Nowosiltzcwa i Han-
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kiewicza, ich uwagi, liczne poprawki i odmiany.

Mnie tylko redakcyi staranie zostawiono. Trzy

razy musiaem przepisywa t dziwn utopi

absolutyzmu ; trzy razy w coraz innym kolorze

wystawia pomysy nie moje, i niejako stylizow^a

tylko koncepta gowy takich serwilistów, jakimi

byli dla przypodobania si WXiciu NowosiltZ(nv,

Hankiewicz, Falcki. Jakkolwiek daleko w sto-

sunkach moich z tym komitetem pra-wdziwych

otrów posunem by obud, wreszcie jakkol-

wiek zrcznie mogem gra, dla omylenia ich

sdu , rol naiwóconecfo , wyrzekajcego si da-

wnych zasad, trudno mi jednak byo dosi-

gn w tym wzgldzie kresu przez nich zamie-

i*zonego. Wspominasz pan w dziele swojem e
io pismo bardzo si podobao WXiciu i e je

krcSlowi pruskiemu kommunikowa. Ztd wnosi
mona jak do niego wag przywizywano u

karmelitów. Hankiewicz mia mani prozelityz-

mu politycznego; chcia pi-zekona WXicia:
e w jego szkole, za jego staraniem winie
stanu nabywaj prawdziwego wyobraenia o rze-

czach. Przykadem tego miao by wyznanie

mojej nowej wiary politycznej. Ile razy po-

wtarza :

„Ze z przytrzymania u Karmelitów najzba-

wienniejsze skutki wynikaj dla prawdziwej mo-

ralnoci, dla tronu i otarza." Niewtpliwie musia
mie zamiar cale pokolenie modziey polskiej

I. 10
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zreformowa na taki«5j pokucie. Bjl to inissyonarz

absolutyzmu, aposto poddastwa.

Dooy tu powinienem viwag, e najmniej-

sze z mojj strony przcciwienie si, opór w przyj-

mowaniu odmian proponowanych jjrzez kommis-

sy., wzniecay do najwyszego stopnia w toku

redakcyi tego pisma oburzenie Hankiewicza.

Grozi mi nietylko przedueniem do niezamie-

rzonego czasu wienia, ale nadto troskliwie za-

leca mie baczny wzgl,d na los mojej rodziny.

Mój ojciec by osiadym w Polsce kongresowej

obywatelem; sprawowa urz^d. Wiadomo panu

jakie i od kogo w tej materyi listy odbieraem

w wizieniu za porednictwem kommissyi Nowo-

siltzowa. W tej mierze powouj si na wia-

dectwo komitetu którego pan bye prezesem.

Tymto ksztatem w skutku ])rzyjtego prze-

eranie ti'ybu postpowania z kommissy Nowo-
siltzowa, w duchu prawdziwego matactwa, którem

jedynie z mocy ludzi zaprzedanych rzdowi,

z mocy urzdników wszystko ])odówczas mog-
cych wyrwa si staraem, sporzdzony zosta

przez t kommissy, a przezemnie podpisany ów
akt pamitny, znany pod tytuem pisma u Kar-

melitów. Zarczam pana, j gdyby którykolwiek

rzd poway si wykona szczególne pomysy
tej kolosalnój j)arodyi despotyzmu, zostaby wy-

wrócony we dwudziestu czterech godzinach. Je-

eli, jak pan twierdzisz, WXie ten dar posa
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w ofierze gabinetowi berliskiemu, auj bar-

dzo, e pruska polityka nieprzyja tego pisma

za zasad dziaa swoich: juby podobno do-

tychczas i rz^du pruskiego i Prus niebyo na

tym ^^decie. miao to mówi: bitwa jenejska

mniej bya niebezpieczna dla pruskiej monarchii,

jak zamienienie w systema rzdowej wadzy tego

pastwa tdopii krelonej w wizieniu pod wpy-
Avem terroryzmu moskiewskiego, poprawianej

przez Nowosiltzowa i Hankiewicza, pochwalonej

]}rzez WXicia i Szaniawskiego.

Dzisiaj jeszcze trwam w tem przekonaniu:

i adnemu despotycznemu rzdowi poyteczniej

dla dobra ludzkoci radzi niemona, jak to mu
zaleca najusilniej czemby natychmiast rozbity

zosta. Naduycia zaszkodziy wolnoci; poday
w niesmak najpikniejszy ksztat politycznego

porzdku : rzeczpospolit. Czemuby excessa nie

miay take zgubi, i na wieki osawi jedyno-

wadztwa? adna instytucya nie ginie bez we-

wntrznego zepsucia; kada sama si pierwej

zepsu musi nim upadnie. Umiarkowanie, ago-

dno, rozsdek podpieraj, ustalaj i na nieszcz-

cie popularyzuj wadz nieograniczon. Stara
si , eby z wasnej wybiega sfery, jest to zda-

niem mojt^m, do jej ruiny si przyoy.
Pod tym wzgldem utoja podpisana prze-

zemnie u Karmelitów, jeliby któremu ministrowi

pruskiemu, austryackiemu, albo moskiewskiemu
10*

U
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podobao si j zastosowa do uytku prakty-

cznego absolutnej wadzy, przyniosaby waniej-

sze lvOrzyci sprawie wonoci i sprawie Polsld,

nieli naj bujniejsze teorye liberalne.

Z tego AYSzystkiego pokazuje si: 1. e aktu,

który pan projektem nazywasz, a Spazier planem,

ja autorem niejestem; 2. e go podpisa musia-

em , bo to byo ultimatum Nowosiltzowa i con-

chtio sine (]ua non mojego uwolnienia; nakoniec

3. e ten akt interesowi despotyzmu moskiew-

skiego i pruskiego nietylkoby adnej nieprzy-

niósl korzyci, ale wniweczby obróci te obadwa

rzdy, gdyby jego zasady rozwiniono w syste-

macie wadzy wykonawczój. Tak ogromna dozys

politycznego nierozumu rozsadziaby instytucy

jedynowadztwa.

Te s objanienia, któryci pan dae ode-

mnie w tej materyi, pod rygorem zarzutu pozor-

nego tylko przeladoicania. Mnie si zdaje e
komitet pod przeoestwem pana roztrzsajcy

akta karmelickie w Warszawie byby daleko

waciwiój postpi sobie, gdyby by zada tyci

objanie przed odsdzeniem mnie od prawa

sprawowania publicznych urzdów w Polsce.

Zarzuty w dziele pana zniewalaj mnie do

porównania zasug moich z zasug osób t ma-

gistratur skadajcych , magistratur która na

mnie taki wyrok wydaa. Ja mode lata trawi-

em w tajnych zwizkach patryotycznych; czon-
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kowie komitetu , którego pan bye prezesem,

nigdy nie konspirowali. Ja byem trzy razy

uwiziony: pod Belwederem*), u Karmelitów a

pierwej na ratuszu; czonkowie komitetu za po-

dobne sprawy nigdy w wizieniu nie siedzieli.

Kiedy si zebra sd sejmowy, ja wpywaem na

jego rad tajemnemi pismami, które swój skutek

sprawoway, które w innym duchu byy krelone

nieli mniemane wyznanie wiary u Karmelitów,

które ca Polsk obiegy"*), jak zaAyiadcz

moi Icoledzy, znajomi, przyjaciele; czonkowie

komitetu paskiego takich pism nigdy nie byli

autorami. Kurjer polski, a pierwej Gazeta polska,

pod moj i Xawei'ego Bronikowskiego redakcy,

byyto dzienniki w swoim czasie bardzo patryo-

tyczne. Za doAYÓd w tej mierze niecliaj posu
napomnienia, e ich niepowciga, daw'ane cen-

zurze przez Szaniawsliiego i Nowosiltzowa, na-

pomnienia zamieszczane w urzdowy protokó

ubkowskiego; czonkowie komitetu dzienników

sposobicycla modzie do powstania redaktorami

nie byli. Ja nie mao wany miaem udzia w czyn-

*) Prsjez czterdzieci dni pracowaem w kajdanach w ogrodzie

Belwederskim. WXiae kaza mnie wykreli z listy uczniów

uniwersytetu, i zabroni urzdowym reskryptem zoy examen

na magistra; a zatem take obsgdzi mnie od prawa sprawo-

wania urzdów.

**) Szczególniej pismo moje puszczone w obieg pod tytuem

Glos obywatela z WXicstwa poznaskiego.
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nociach ostatniego zwizku wojskowego, skd
noc 29 wynikna; aden z czonków komitetu

do tego zwizku nie nalea. Gdy rzecz rozpo-

czt 29 ochwiewala kabaa nastrojona przez Lu-
becliiego, broniem wtedy sprawy ojczystej pu-

blicznie i jawnie z naraeniem sawy szarpanej

przez wrogów kraju i ycia na niebezpieczestwo.

Czonkowie komitetu wtedy milczeli. Wnioski:

eby uwizi WXicia, rozbroi jego gwardye, i

bezbronn zaj Litw, te trzy gówne maxymy
narodowego powstania, obwieciem w swoim

czasie , kiedy Carewicz móg opanowa stolic

;

popieraem te prawdy z broni w rku, w obec

Moskali za rogatkami obozujcycla; w imi tych

prawd zawierajcych w sobie Polsk wdarem sj
by moc na czele ludu do rzdowej wadzy.

Czonlcowie liomitetu podobnych wniosków nie

wymylili , ani razem zemn nie polcutowali za

miae i wczesne zadanie nieprawdy caej opinii

publicznej, kiedy lepo wierzya Chopiclviemu,

temu kolosowi powszechnego zaufania. Niebyem
w tym wzgldzie porokiem przeszoci. Gdy Mo-
slvale wtargnli do kraju, Icoraitet i ci którzy

mnie z nim razem obwoali w Warszawie wro-

giem Ojczyzny, nie odbywali l^ampanii z bagne-

tem w rku; nie walczyli jalc ja pod Okuniewem,

Wawrem, Liwem, Dugosiodem, Przytycz, Ostro-

k. Nie wslca blizn litóre ja w bojach odniosem,

znale krzya Polskiego icli piersi nie okrywa.
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Z tego przeto wynika: ze komitet zawezenie,

i bez rozmysu w rzeczach takiej wagi, odsdzi
mnie od prawa sprawowania publicznych urz-

dów w Polsce. Nigdy cudzej poczciwej sawie nie

ubliyem; ale mojej broni w tym licie dla

uytku dalszych czci dziea paskiego za rzecz

potrzebn osdziem. List ten niechaj dobrej

harmonii midzy nami nie zrywa, tak jak jej nie-

zerwaly dotd zarzuty mi czynione przez pana.

Prosz przyj z mojej strony zapewnienie

rzetelnego szacunku z kt()rym mam honor zosta-

wa i t. d.



Droga z Moskwy do liidyj TTschodiiicb.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 24 Sierpnia 1832.

Midzy Petersburgiem i Londynem zachodz

dzisiaj cilejsze stosunki , nieli w kocu prze-

szego wieku, nieli potm za cesarstwa Napoleona.

W adnem moe stolecznem miecie niema Mo-
skwa tylu patnych pisarzy ile w Londynie, Od
czasu rewolucyi lipcowej wpyw ten w Paryu
wzmocni si moe , lecz na opini publiczn

mniej skutecznie dziaa jak w Anglii. Jednym
z fortelów Moskwy byo zawsze neutralizowa te

organa opinii , które usiuj obwieszcza wiatu

moc i dno tego mocarstwa. Gabinet Car-

skiego-Sioa nawpó azyatycki , nawpó europej-

ski, lubi ciche zdobycze; co jednak wzi, ju
tego nieuroni. Zasuguje na uwag, e od Piotra I.

adnej stopy kwadratowej Moskale niestracili.

W Anglii agenci Moskwy doiazali dziwnej rze-

czy, przekonali publiczno, e zajcie Stambuu,

a w skutku tego wyprawa do Indyj jest chimer.



153

Anglicy wierzyli w mono wyldowania Napo-

leona na ich brzegi, chocia to z wielu miar

daleko wikszym trudnociom ulegao nieli wy-

prawa Moskali do Indyj wschodnich, chocia

gienjusz, którego cala sil na matematycznej

cisoci zaleaa, tej wyprawy za rzecz niepo-

dobne, niepoczytywa. Dzisiaj wschodnie intei'essa

niezajmuj, Europy, uwaga publiczna gdzieindziej

jest zwrócona; wszake to niepowinnoby prze-

szkadza publicystom do cigego i pilnego po-

strzegania praw przywizanych do natury pew-

nych mocarstw, praw ich bytu, widzialnych dzi-

siaj dla tych co je chc widzie, praw z których

wynikaj w póniejszym czasie wypadki przez

nieprzezornych ludzi przypisywane losowi albo

talentom królów i ministrów. Do rzdu tych wy-

padków nale bezwtpienia, mao dzisiaj dostrze-

gane albo ile zrozumiane stosunki Moskwy z Tur-

cy, Persy i caym wschodem.

Napoleon wyprawi by przed rokiem 1812

pana Gardanne przez Moskw do Persyi, pod

pozorem naukowej pielgrz3'mki, a rzeczywicie

w zamiarze poznania najlepszej drogi ldowej do

Indyj. Gardanne pisywa z Teheranu do cesarza

Francuzów; korrespondencye szy po wikszej

czci przez Moskw, która prawdziwego celu tej

missyi niedociekala. W tern nastpia kampania

1812 roku. Wszystkie mapy, rapporta, objanie-

nia panna Gardanne z tego wzgldu, dostay si
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przypadkiem moskiewskiemu rzdowi. Znaleli

je Moskale we dwóch furgonach sztabu Napoleona,

zostawionych na drodze w nieszczliwym odwro-

cie wojsk francuzkich. Alexander z tego korzy-

sta nieomieszka , nakoni do wejcia w sub
moskiewsk oficerów francuzkich wyprawionych

razem z panem Gardanne do Persyi, dla prze-

konania si o podobiestwie indyjskiej ldowej

wyprawy. Missya ta perska miaa wicej iny-

nierów i artyllerzystów, nieli naturalistów i filo-

zofów. Skadali j : Gardanne, Coussian sekretarz

jego, Lajard podsekretarz, Joannini tumacz, Sal-

vatori lekarz, Lami, Bontemps, Yerdier, Fabrice,

Bianci, d'Adad, Robert, Marion, Guidard. Zna-

laza si potem kopia planu tej wyprawy w biurze

ministeryum wojny z czasów Napoleona, któr

Alexander w czasie pobytu swego w Paryu zabra.

Cesarz Francuzów, polegajc na rapportach

pana Gardanne, wytkn by od punktu do pun-

ktu ca drog etapami do Indyj ; dla wojsk fran-

cuzko-moskiewskich, coby w takim razie nast-

pio, gdyby Moskwa zmuszona zostaa zawrze

z nim pokój. Plan kampanii wyrachowany by
dla armii 70 ciotysicznej ; wojsko to w czci
francuzkie, w czci moskiewskie mogo si dosta

do Indyj w 119 dniach. Gówne punkta, Tagan-

rog, Pialuzbiarskaja, Carycyn, Astrachan, Astra-

bad do Indu. Z Astrabadu do Indu pooy Na-

poleon 45 dni.
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Niektórzy pisarze angielscy, jak Macdonald

Kineir, Lacy Evans, a teraz Fergusson, poru-

szali t matery, zawsze atoli bez skutku, albo-

wiem nie bez zatrwoenia publicznej opinii. Indye

wschodnie po obaleniu tronu Tipo - Sajba , stay

si czci integralne. W. Brytanii. Straciwszy

je Anglia nigdyby si niepodniosla z swego

upadku. Indye wschodnie nie s pod tym wzgl-
dem czem byy dla Anglii Indye zachodnie. Na-

poleon zdobywca Egiptu, piei*wszy konsul, cesarz,

mia zawsze w swojej pamici obecn t myl:
i adnym ciosem Anglia silniej niemoe by za-

chwiana, jak przez osabienie albo i zniszczenie

potgi swojej nad Gangesem.

Z Londynu do portów indyjskiego pówyspu
jest 16 do 18,000 mil. Z Konstantynopola za
do Bombaj, albo do Suraty tylko 3,000, liczc

w to 400 mil, które z Trebizondy do Mussol ldem
odby mona. Droga 200 mil z Mussol do Bag-

dadu odbywa si wielkiemi statkami. Z Bagdadu

do zatoki, rzeka jest naksztat obszernego kanau
eglownego dla wielkich nawet przewozowych

statków. Ta droga i t jeszcze korzy nasti'cza,

e wojsko do wyprawy uyte przebywa cigle

okolice dostarczajce atwych rodków transpor-

tu, muów, woów i t. d. Wreszcie trakt ten idzie

na Erzerum. które suy moe za skad ywno-
ci, amunicyi i t. d. Sami Anglicy wiadomi tych

okolic to przyznaj. — „Przypuciwszy, mówi
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Macdonald Kiner, ambassador angielski w Persyi,

ze jakiekolwiek mocarstwo europejskie chciaoby

uczyni najazd na Indye, niemasz ku stronie

wschodniej Konstantynopola dogodniejszego pun-

ktu do zebrania i dla zakadu Aviellii(^j armii jak

Erzerum. Koni i byda podostatkiem ;
paszy i

zboa niezabralinie ; drogi dobre i zim, i latem.

Mieszkacy cigy handel prowadz z wielkierai

miastami turecl^iemi i perslemi, szczególniej

z Konstantynopolem, Bagdadem i Erywanem."
— >,Ale by moie, czyni uwag Lacy Evans,

wymowny i dowcipny statysta angielski, ze Mo-
skale dla zbuntowania Indyj nieobior tej drogi.

Wschodni brzeg Kapijskiego morza, podnóa Ura-

lu, zasuguj, pod wzgldem taldej wyprawy na

pierwszestwo."

S w ])olityce, jakemy namienili, pewne ma-

xymy, któreby mona nazwa dogmatami, jest

droga litór ziemskie pastwa jal<; ciaa niebie-

skie opisywa musz. Przypadek wciel moe, ale

prawie wszystlvO w tym wgldzie dzieje si z mu-

su nieodpartego, z koniecznej i niczem nieprze-

amandj potrzeby. Taka konstytucya ogromnych

szczególniej pastw podaje rachubie polityczno)

zasady, liczby i czas w przyblieniu, któremi je-

eli nie wszystlco to prz^^najmniej bardzo wiele

rzeczy naprzód prewidzie mona. S to pewniki

matematyczno-polityczne; na nich polegaj rozu-

mowania gabinetów. Z tycli zaoe wychodzc
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prawdziwa polityka, nie dni, nie lata, ale wieki

pod swoje kakuy podciga. Tak niyli gabinet

petersburski. Napoleon rzek jednego razu w Mal-

maison: to dwóch tylko latach yj, coby tak wy-

tumaczy mona: „Nic nieczynio, nic niepoj-

j,muj, tylko to co w przecigu dwóch lat zdzia-

„a i poj mona." Ale Moskwa od czasów

cara Piotra I. mogaby rzec samej sobie, e tylko

w stu latach yje. Dzisiejsza polityka europej-

ska, albo raczej zachodnia, francuzka i angielska

zdaje si liczy czas swój na minuty i godziny:

nic nieprzewiduje, i zniya si dotego punktu nie-

udolnoci, e j chyti'O barbarzyców oszukuje.



Kilka listów do wydawcy w niektórych przed-

miotach narodowego powstania.

i Pamitnik Emigracyi Polskiej. 4. Wrzenia 1832.

List Pierwszy.

O sile narodowego powstania.

Jest zapewne okolicznoci, godne, uwaania

w rewolucji 29, , ze od pocztku do ostatniego

prawie momentu rzecz publiczna ani razu nie

bya w tak niebezpiecznym stanie, eby j komu-

kolwiek godzio si poczyta za przepada. Ni-

gdy niebylimy w potrzebie powiedzenia samym
sobie: zginlimy bez nadziei. Mówi o takiej

potrzebie, której nic przeama niezdoa. W sa-

myci pierwiastkacli po stracie czasu nieodaowa-

nej, i dalej kiedy z powodze ora korzysta

zaniedbano, to w najkrytyczniejszych chwilach,

gdy si nakoniec sprzykrzyo losowi naprawia

bdy rzdów powstania, jawn z swojej strony

yczliwoci w sprawie nieszczliwego narodu,
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mnogie i dzielne rodki ratunku nasuway si:

do rozpaczy w najgorszym razie, bo nawet po za-

jciu stolicy przez Moskw, susznego powodu

niedostawalo.

To pokazuje i sprawa Polski 29. listopada

nietylko sprawiedliwa, ale i mocna bya. Chwiaa

si, cliylia do upadku, tak jednak e j^ zawsze

moglimy podeprze; zgina naostatelc, ale nie

dla tego e tak by musiao.

Nadejdzie ta pora, moe niezbyt daleka, kiedy

rzecz ostatniej rewolucyi po ukojeniu susznych

alów, wolni od wszelakiej namitnoci, widzie

bdziemy w wietle prawdziwszem jak dzisiaj.

Wtenczas policzymy to sami do prawd nieza-

przeczonych, i zarazem do najwikszycli wypa-

dków historyi nowoczesnej, e naród polski mia
wicej si w ostatniej wojnie swojej z Moskw,
do odzysliania tego co straci, nieli Moskwa
do sprzeciwienia si temu sprawiedliwemu przed-

siwziciu polskiego narodu.

Nieuleglimy przemocy ; zwyciy nas sabszy

ale m^drszy nieprzyjaciel.

To coby mona nazwa si. narodowego pow-

stania, skadao si po 29 listopada z rozmaitycli

pierwiastków. Moc publiczn nietylko wojslca

regularne i nowy zacig stanowi w podobnych

zdarzeniach. Pooenie jeograficzne Polslvi, rola

jak gra zabór najrozleglej szej czci tego kraju

w dzisiejszem systemacie politycznem Moskwy,
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konstytucja rzcdu i pastwa carów, nakoniec

tenipcrant polityczny Europy o ile na wodzy Au-
stryg, i Prussy trzyma, jako i mnogie inne pod-

rzdne AYZg-ldy; wszystko to zdaniem mojem
powinien podcign pod kalku tej siy, kto j,

cile oszacowa przedsibierze.

W kadej wojnie Polski z Moskwa miejtuy na

wzgldzie: wasno, natur pustyni. Wyrazu
tego bez Avielkiego ograniczenia niewypada sto-

sowa do Rossyi ; wszake cay ogrom curopej-

sko-azyatyckich posiadoci cara, w porównaniu

z ludnoci, kultur i stanem obywatelstwa mie-

szkaców, tojest ze stanem niewoli w najrozci-

glejsz<'m znaczeniu tego sowa, nasuwa myl
stepu, pustyni tak fizycznej jak politycznej. Roz-

lega pustynia wewntrz jest niedostpna. Pun-

kta niebezpieczne, miejsca dotkliwe znajduj si

na obwodzie takiego kraju. Gdyby Napoleon

by zna t natur Rossyi, kampania 1812 by-

aby inny obrót wzia. Istota potgi moskiew-

skiej tkwi w zdobyczach. Nie ze rodka do ob-

wodu, jak gdzieindziej, ale przeciwnie z obwodu

wewntrz wbiegaj promienie tej potgi. A za-

tem, po odciciu zdobyczy na obwodzie, to zo-

staje Moskwie, czego zdoby niemona, czego

niewarto zdobywa. aden Avojownik wikszego

jak Napoleon niepopcni bdu. Powici on

w tej kampanii strategi taktyce; clicia bitew

po osignieniu celu wojny. Nie w Moskwie ani
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w Petersburgu, ale w Polsce tylko, móg zmusi
Aleksandra do zawarcia najkorzystniejszego po-

koju dla Francyi, a najniepomylniejszego dla

Anglii. Zapaka mia Aleksander na pierwsz

wiadomo zalubin cesarza Francuzów z córk
Habsburgów, i wyrzec te pamitne sowa: „Prze-

„widuj los Rossyi, nadchodzi czas poegnania

„si z Europ, i zawitania do stepów Azyi."

Tem co mia Napoleon, co ju jego wojska rze-

czywicie zajmoway, tojest Polsk Jagiellonów,

przywiód Moskw bez stanowczych bitew do

nicestwa. Pokona cara obozujc na odwiecznych

granicach rzeczypospolitej. Kto z waciwego
punktu uwaa te ogólne stosunki strategiczno-

polityczne zgodzi si na to, e niebyo tak uci-
liwego warunku Ictóregoby Napoleon ju niewy-

targowa ale wymusi nlezdoal u cara pod Smo-
leskiem, w Witepsku, Poocliu, a naw et Wil-

nie. Ale ti-zeba byo zimowa w Polsce.

Na tej zasadzie, e tylko w Polsce Moskwa
od Europy odcita, i, e tak powiem, zdobyta by
mo-^, powstali Polacy w nocy 29 listopada.

Okolicznoci które sprzyjay temu zamiai'0-

wi, które naród do powstania skaniay, s ba-

rdzo wane. Jednym z chwalebnych, jednym

z prawdziwych powodów rewolucyi by ten tak-

e: i si uda moga. Nikt dzisiaj dla rycer-

skich przewag nie burzy spokojnoci publicznej.

W powstaniu naszóm tyle zapewne byo patryo-

I. 11
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tycznego zapau ile komtinacyi, ile rozsdku.

NumeH regrmt mwidum! Liczby które s tylko

szkieletem entuzyazmu, i konturowym zarysem

kadej nawet natchnionej myli historycznej, li-

czby z których mowie steru naszej rewolucyj-

nej nawy bd musieli zda spraw przed s-
dem dziejów powanym i nieprzebaganyrn, nie-

tylko o podobiestwie, ale o atwoci odbudo-

Avania staroytnego politycznego gmachu pol-

skiego, wtpi w przyblionej rachubie niedopu-

szczaiy.

yczya nam Europa zwyciztwa, ale tak

jako niegdy maemu yczyli Dawidowi wiadko-

wie nierównej walki, eby pokona ogromnego

Golljata: z bojani w sercu, z tm przekonaniem

e tylko cud jaki uratowaó nas zdoa.

Moskwa w porównaniu z Polsk kongressow

zdawaa si by naksztalt szermierza atletycznej

postawy. Inne mieli i maj przekonanie w tej

mierze ci Polacy, którzy jako najblisi ssiedzi

Moskwy, lepiej nieli kto bd wNiemczech, we
Francyi albo w Anglii znaj natur, skad we-

Avntrzny i rodki tego mocarstwa. Rzucajc

krwaw rkawic pod stopy cara, czy tego nie

uczynili w imi tój prawdy, e razem z omi wo-

jewództwami nadwilaskiemi powstan bracia za

Bugiem : w takiem przedsiwziciu nic niei"oko-

Avao zwyciztwa Mikoajowi.

Mówi teraz na zachodzie, e walka z rewo-
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lucyjnem powstaniem w Polsce rozproszya urok

moskiewskiej potgi. ,,Oto garstka walecznych

„(ustawicznie jedni powtarzaj za drugiemi) przez

,,om miesicy doti-zymywala placu olbrzymowi."

Ta opinia z jednej strony tyle prawie dogadza

mioci wasnc^j, ile z innego wzgldu szkodzi

rzetelnemu interesowi naszemu. Niebylimy r/a-

rstk, nie powinnimy byli zosta garstk.

Moskwa niewypolszczyla swego zaboru ; nie-

dokazala tego mimo wszelkich stara swoich

;

w tern tkwia atwo oderwania go i poczenia
z Polsk kongressow. Przeto szacujc si in-

suri'ekcyi 29, adn miar omi województwa-

mi ogranicza jej nie moemy. Mielimy wicej

rodków nieli x'ycerze Baru, nieli potem nie-

miertelny Kociuszko. Nie cztóry miliony Po-

laków, ale trzynacie milionów jednaki interes,

jednaka potrzeba, jednakie wyobraenia czyy
w tej sprawie któr nadto podsycay, ywiy
skrycie i jawnie nadgraniczne zabory pruski i

austryacki. Nigdy Polska potniejsz nie bya;

eby si o tern przekona, dosy jest zmierzy od

stóp do wierzcliolka mniemany ów ogx*om któ-

rego kraj polski bynajmniej nie jest zaokrgle-

niem, ale dusz, rodkiem i podstaw.

Jak wielcy ludzie, tak najdzielniejsze mocar-

stwa miewaj swoje momenta niemocy. W naj-

obszerniejszych krajach (a gdzie si to czciej

nieli w rozlegym kiMJu zdarza?) s miejsca

11*
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sabe, bolesne, i tak dotkliwe, e zadranienie

albo najlejszym ciosem zadana rana, nieraz

w mgnieniu oka miertelne skutki sprawuje.

Moskwa na czas krótki przed noc 29 w tym
przypadku si znajdowaa. By to moment tak

stanowczy, i jedyny z wielu wzgldów, e czy

to chwil wczeniej, czy chwil póniej, moeby
i niebya przysza do skutku podobna rewolucya

w polskim kraju. Polacy przeczuli t sposobno
niejako "w^e wasnem sercu. Kiedy po rewolucyi

lipcowej tu i ówdzie, w Belgii w Niemczech,

szerzyy si niepokoje, WXie Konstanty zWar-
szawy do brata licznych goców wyprawia, za-

rczajc, e dziki energii rzdu i karnoci w'OJ-

ska, adnego zaburzenia w królestwie Polskiera

obawia si nietrzeba. Car temu wierzy. Mo-
skwa zaywaa wczasu kiedy Polsk ze snu na-

gle przebudziy wielkie zamiary. Zy duch dy-

nastyi Gottorpskij natchn WXicia tem nie-

pojtem zaufaniem. Wojny, tui"ecka, perska,

kaukazka: czci dla zniszczenia szcztków re-

wolucyi petersburskiej w szeregach pozostaej,

czci dla widoków wschodniej polityki, czci
take dla tego przedsiwzite eby pocztki pa-

nowania goniejszemi uczyni, eby otworzy

pole do nowych awansów zniecierpliwionemu du-
gióm prónowaniem olnierstwu, wojska mo-

skiewskie wycieczyy. Przerzedzaa je nadto cho-

lera, szerzc przed noc 29 i nastpnie tak w pu-
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liach moskiewskich jak i w calyin kraju bezprzy-

kadna miertelno. Gód, pomór, wysilenie

skarbu i tak zaduonego, naszemi byy sprzy-

mierzecami. Czy to ma wzniecao otuch?

Owa trzykro stutysiczna armia, postrach po-

owy Europy i Azyi, armia które. Aleksander

po kampaniach francuzkich, nie odnowi ale

stworzy, któr przez lat dziesi, kiedy inni od-

poczywali, wiczy i doskonali w obrotach, któr
w kwitncym stanie odumarl, speza bez maa
"W poowie pod kilkoletnim rzdem Mikoaja. Wia-
domo jakie straty ponieli Moskale w pierwszt^j

kampanii tureckiej. miao rzec mona, e po

tych wojnach, a szczególniej w skutku cholery,

niewicój zostao jak 150 do 180,000 regularnego

onierza z aleksandrowskiój pucizny do obrony

granic od Batyku ku morzom Czarnemu i Ka-
spijskiemu. Cholera z innego take wzgldu osa-

biaa t tak uszczuplon potg. Nie wiedziano

przed rewolucy 29 jak dzisiaj z dowiadczenia,

e kwarantanna postpu tej choroby nie tamuje.

Z tego bdu dla powodze narodowego powsta-

nia w Polsce, niewyrachowane korzyci wypy-
way. Dziesi gubernij byo zaraonych. Z owych

przeto 150 do 180,000 potrzeba byo najmniej

trzeci cz uy do strzeenia rozlegej linii

kordonu choleiycznego. Wicej powiem: Mo-
skwa obracajc baczny wzgld ku rewolucyi li-

pcowej, i objawiajcym si jej skutkom w Euro-
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pie (bo te równie jak rcwolacya lipcowa obi'a-

ay polityczny wpyw cara) potrzebowaa nie-

maego czasu, a przynajmniej jednego roku, przy

najwikszej czynnoci rzdu, aeby sil zbrojn

cho w czci odpowiadajc rozkiezaneniu jzy-
kowi swojej dyplomatyki, zupenie upa niedo-

zwoli udziaom jakie do kongressu wiedeskiego

miaa Ave wszystkich sprawach staego ldu,
udziaom uszczuplonym przez dwa wzmianko-

wane zdarzenia. Rewolucya 29 zaskoczya tedy

Mikoaja w krytycznym momencie, najbardziej

z tego naturalnego wzgldu : ze dla wielkich mo-
carstw, kada dywersya jest wtedy najniebezpie-

czniejsza, Iciedy po znacznych stratacli powoli do

si przychodzi zaczynaj. Noc 29 przypada w t
chwil politycznej rekonwalescencyi Moskwy. Mó-
wiono e Moskale przeciw Belgii i Francyi na

wiosn 1831 kampani i-ozpocz mieli. To mo-

go by w m3'li i chciach gabinetu petersbur-

skiego; nieprzecz; ale do tego rzeczywicie nie

byo adnego podobiestwa. To ledwie za rok,

bez adnego niepokoju w Polsce nastpi mogo.
Mosliale radzi chlubi si nietylko prawdziw
moc, ale nadstarczaj w potrzebie i urojon. Po
rewolucyi lipcowej na kredyt straszyli ministrów

Ludwika-Filipa. Mniemanie sprawione o swej

potdze uwaaj oni jalco jeden z gównych jej

pierwiastków; dotd nil^t tali zrcznie, a nawet

tak dowcipnie jak gabinet Carskiego-Siola ko-
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rzysta nieuniia z opinii rozszerzonej o sobie za

granic. Odebray wprawdzie Avszystkie korpusy

rozkaz zbierania si. Korpus litewski mia przej
granice 30 (20 grudnia), a korpus Pahlena dzie-

sicitj dniami pierwej; lecz bardzo ialuj tych

którzy szczerze wierzyli podobnym wieciom roz-

szerzanym z Petersburga nie bez zamiaru wy-

targowania tego, pogróka udziau w koalicyi,

czego si, od razu dokaza niebyo mona. Jali-

to ! po owycli wojnach, w })ierwiastkach cliolery,

w bankructwie skarbu, miaby ]Mikolaj ostatnie

siy swoje ruszy ku ukróceniu zaburzenia Ictóre

si tak uroczycie wyrzeko j^ropagandy, a które

zagroone l^oaicy byoby natyclnniast odzyskao

pocztkowa, szyderskim umizgiem repubikan-

clcij monai-cliii rozbrojon dzielno swoje, i

AYSzystkicli razem sprzymierzeców, i wszystkie

najmielsze nadzieje? nadzieje tak bolenie oszu-

kane uomnoci popularnego starca, który naj-

lepsz rzeczpospolit swoj, przyoy si do za-

trzymania chwilowego wprawdzie, ale najwie-

tniejszego w dziejach popdu, który go nakoniec

zapiecztowa pieczci obywatelskiego królestwa.

Tylko co by zgas wulkan na zachodzie, rozu-

miesze, i Metternichowi nic lepszego uczyni
nie wypadao, jak w krater narzuca palnych

materyaów, eby wywoay law i rozszerzyy

trzsienie ziemi? Koalicya byaby wznowia we
Francyi rewolucy czci oszukan czci po-
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konan, Wreszcie koalicja bez funtów szterlin-

gów! kto to pojmie? Co nas niezastraszyo we
cztery miesifjce po dniach lipcowych^ niepowinno

byo bojani sil Mikoaja okiezna caego za*

chodu.

Zwylile pastwa rodz si pod hukiem dzia.

Ale ojcowie chrzestni lipcowej monarchii nie-

byli bohatyrami: wymylili j ze strachu. Przed

29 od Dwiny do Czarnego morza, na dugoci
mil polskich 150, od Niemna i Buga do Dniepru

wszerz mil 80, a zatem na ogromnej przestrzeni

12,000 mil kwadratowych, zaledwie mia car

w krajach stanowicych, ze tak rzek, europej-

szczyzn jego pastwa, 60 do 70,000 regularnego

wojska. To si nigdy nietrafio od czasu jak

Aleksander na tron wstpi. Wojska te skaday
si z czci korpusvi Rozena, z czci korpusu

Pahlena, z czci korpusu SzachofFskiego i dwóch

puków grenadyerów; a dyzlokacya ich taka:

korpus litewski Rozena, który szczególniej in-

teressowa spraw 29, by rozrzucony na dugo-

ci mil 130, a na szei'okoci mil 40, w guber-

niach wileskiej, miskiej, grodzieskiej i woy-
skiej : gówna kwatera w Biaymstoku. Skada
si ten korpus z 24tt5j i 25tój dywizyi piechoty i

jednej dywizyi uanów. Kwatera 24tój dywizyi

bya w Gi'odnie, a 25tej w Dubnie : kwatera dy-

wizyi uanów w Slonimie. Zapuszczam si w te

szczegóy, które atwo stwierdzi autentycznemi
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podaniami, dla tego, e do jest rzuci okiem

na mapp polskich gubernij aby si natychmiast

przekona na czem zbawienie Polski zaleao.

Moskwa pó trzecia miesica czasu od listo-

pada potrzebowaa do uorganizowania owej siy,

z które, walczylimy 19 i 25 na polach Grochow-

skich, W bitwie 25 byo 120,000 Moskali, tojest

caa armia czynna rossyjska; a zatem, skoro

w jedenastu tygodniach car zaledwie tyle wojska

móg zebra w spohojnych guberniach przy zu-

penej nieczynnoci z naszej strony, czy std
niewypywa naturalny wniosek, e tej siy w pier-

wiastkach naszego powstania do dziaania za-

czepnego gotowej niemial, a tem samem e móg
za Bugiem odrazu to wszystko straci na czem

Moskwa stoi? Jak przyczyn naznaczy temu,

e Mikoaj otrzymawszy wiadomo o w^ypad-

kach 29 które osobicie go obi-aay, nieposa
wojsk swoicli bez zwoki dla stumienia rewolu-

cyi, w zarodzie zawsze sabszej nieli w rozwi-

nieniu? Czemu tego nieuczyni w rodku albo

ku koców i grudnia, wreszcie z pocztkiem sty-

cznia kiedy stan powietrza w Polsce, jak wiado-

mo, bardziej sprzyja kampanii w tej porze ni-

eli odwil i roztopy wiosenne ? Z najskrupula-

tniejszego obliczenia sil moskiewskich pokazuje

si, e tego uczyni niemógl. Artyllerya pi*zy

pukach jeszcze si nieznajdowaa; jazda od pie-

choty, piechota od parków rezerwowych bya od-
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dalona, tak jak si dzia zwyko w kraju zupe-

nie spokojnym. Cywilna i wojskowa Avladza

WXicia rozci,gala si do wszystkich gubernij

polskich, prócz witepskiej , niohylowskiej i ki-

jowskiej. Byo to razem z królestwem polskieni

ogromne wielkorz,dztwo brata carowego. Pod
jego rozkazami zostawa korpus litewski. Nie

w Petersburgu ale w Warszawie co do gównych
interessów, koncentrowaa si pod okiem Kon-
stantego, w biurze jeneraa Hintze, administra-

cya tycli prowincyj: okoliczno przygodna, ale

bardzo wana dla sprawy 29, gdy upadek rz^du

Mikoaja w Warszawie cigng, za sob jedno-

czesne zniszczenie wadzy Konstantego, nietylko

jako naczelnego wodza wojska polskiego, ale

take jako wielkorzdcy zabranych gubernij i

dowódzcy litewskiego koi*pusu; a tóm samem
wypadki 29, osobliwie gdyby tak sobie post-

piono z osob carewicza jak naturalny rozsdek

dyktowa, jak wymagay istnce jeszcze stosun-

ki jego wojskowój i administracyjnej wadzy
z Litw i Woyniem, te gubernie cle facto w stan

insurrekcyjny wpraAvialy. Mogyby si tamtej-

sze miejscowe wadze od razu zorjentowa.

We 40 dni po 29 listopada, przypada w, gu-

berniach polskich pobór podatków na Nowy
Rok. Przypada razem koniec naboru rekruta

czterech z 500. Za szczliwego si poczytuje

tamtejszy obywatel, jeeli z dwudziestu dostawio-
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nych rekrutów urzdnicy zacigu przyjm trzech,

czterech bez wielkiej opaty. To sprawio, e
w kilku punktach zgromadzono ogromn liczb

wocian. A zatem dwie tak wane operacye,

finansow i militarn, któr nastpnie wzmogy
i szeregi i kass cara, traf pomylny oddawa
w moc rewolucyi. Atoli nic tak wyranie niepo-

lvazuje w jakiem si znajdowaa pooeniu Mo-
skwa pod wzgldem wojslcowt^j potgi , w tym

niebezpiecznym i tak wiele obiecujcym momen-
cie, jak stan twierdz carstwa. Narwa, Rewel,

Dynaburg, a mianowicie nieobojtne dla powsta-

nia zabuaslviego Wilno, Bobrujsk, Kijów, Ka-
mieniec - podolslvi i t. d. napenione zapasami

broni wszelkiego gatunku, artyllery, amunicy,

miay sabe garnizony. Strzegli je inwalidzi, re-

kruci, ydzi i aresztanci. Granica od Polski

Icongressowej nigdzie nieobwarowana. Brze
lvlucz Litwy i Woynia, punkt pod wzgldem
sti'ategicznym niezmiernie wany, bo tu si kon-

centruj wojskowe kommunikacye, nieby jeszcze

umocniony. Od Brzecia, gdzie si Bug z Mu-
chawcem czy, nieprzebyte rozcigaj si biota

i lasy a do Dniepru. Có powiedzie o innycli

punktach warownej Litwy, tego naturalnego sie-

dliska kadego powstania w Polsce, tego natu-

ralnego teatru wojny dla sprawy 29?

Zby i oczy bardzo s potrzebne onierzowi,

pierwsze do odgryzania adunliów, drugie do ce-
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lowania; musia wic Mikoaj znajdowa si w nie-

sychanym kopocie, kiedy ukazem z d. 9 marca

1831, tojest we trzy tygodnie po bitwie grocho-

wskiej, zaleca „przyjmowa rekrutów z grubemi

„szyjami, bez zbów i bez jednego oka." Ten
ukaz jako i inny na poczf^tku lutego ogoszony,

dowodzi, ze prócz wojska które z Dybiczem do

Polski kongressowej wkroczyo, Moskwa adnych
sil niemiaa. Te dwa ukazy stwierdzaj, wan, pra-

wda : ze bylimy najpierwej potni niemoce, cara.

W nastpnym licie bd si stara obliczy

mateiyalne siy naszego powstania, dotkn zara-

zem innych szczegóów z t. gówn spraw zwi-
zek majcych. Z twojej strony Wydawco, wy-
magam ciei^pliwoci : niebd skwapliwy w po-

dawaniu w wtpliwo tego, o czem czstokro
bez dostatecznych dowodów, jako o rzeczy pe-

wnSj napomkn. Idzie rai przedewszystkióm o

wywinienie prawdy z zaciemiajcych j pozorów

:

czego w jednym licie dokadnie niewyuszcz,

to rozjani w drugim. Wszystkiego od i-azu do-

wie i poprze niemog. Interess naszego pow-

stania ciekawy, ale uwikany wgmatwanin jeszcze

nierozdzierzgnion, myli czstokro uwag do-

strzegacza.

Niepisz do cudzoziemca, ale do wspóziemia-

nina. Polacy maj si czego chlubi przed wia-

tem: nieporównane i wielkie dziea ich wojska,

obywatelstwa, ludu, wsawiy przedsiwzicie nie-
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porównanemi take i wielkiemi bdami, wypa-

czone, nakoniee zrujnowane. O pierwszych mó-

wmy z obcymi ludmi, z Europ, o drugich z sa-

mymi sob; bo nietylko trzeba ebymy mieli

saw, ale take ebymy na przyszo z smu-

tnego dowiadczenia umieli korzysta. Nikt nas

tu na zachodzie niepodsluchuje, nikt nierozumie.

Rozprawiajmy przeto o swoich rzeczach, po swo-

jemu, nieobwijajc w pozór mamicy adnej pra-

wdy, nawet takiej która nie jedno rozpromie-

nione lice, zaspi albo zaponi.



List drugi.

Pamigtnik Emigracyi Polskiej. 19 Wrzenia 1832.

Rzecz o sile narodowego powstania która obe-

cnie roztrz,sam podaje sumiennemu dziejopisowi

rodek ocenienia krytycznego dziaa rewolucji

29, i zarazem wskazuje stanowisko, zdaniem mojem
najwaciwsze, sk^d widzie trzeba nietylko pier-

wiastki tej sprawy, ale i tok nastpny. Niero-

zumie katastrofy naszego upadku kto od pocztku

do koca samego siebie cigle pyta niebdzie:

co naród polski uczyni dla swej niepodlegoci,

a co móg hj\ uczyni? i pierwszego z ostatniem

nieporówna. Z takiego tylko wypadnie porówna-

nia, jak uwaa osoby, jak ceni zasady i teorye.

Nie podpada wtpliwoci, ze w pierwszych

cztórech lub piciu tygodniach po 29, w omiu
tylko województwach nadwilaskich moglimy
podwoi liczb naszej piechoty i jazdy; coby uczy-

nio G5 do 70,000 regularnego wojska. Ta sia

wyrównywaa moskiewskiej w zabranych guber-
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niach. NiewykroczyJem w tej rachubie z granic

najcilejszej pewnoci. Byo wojska polskiego

na pocztku rewolucyi 30 i kilka tysicy; ])ie-

choty 25,000, jazdy 7,450. Dzia polowych mie-

limy 96 ,
prócz 2 póbaterjd rakietnikcSw ; dzia

wielkiego kalibru w Zamociu 275; w Modlinie

80. Prócz wojska stojcego pod broni licz tylko

20 do 25,000 wybornego dymissyonowanego o-
nierza, który czci odbywa napoleoskie kam-

panie, czci od r. 1815 lata swoje wysuy
w nowej organizacyi. Trzecie tedy i czwarte

bataliony niepotrzeboway dugiego zachodu. W ar-

senale warszawskim byo 48,000 karabinów, a

11,000 sztuk paaszów dla jazdy. Prawda e lud

w nocy 20 t bro po wikszej czci rozebra,

e j ydzi za bezcen kupowali, a droej })0tem

przedawali; lecz temu wadze miejscowe mogy
i powinny byy zapobiedz, chocia i tak ten cay
or wróci potm do szeregów. Nareszcie, ludzi

do broni zdatnych których nazwiska jako pojii-

sowych wciagniono r. 1830 do xig kommissyi

superrewizyjnej na ratuszu miasta Warszawy,

byo 246,000. Twierwierdze iNlodlin i Zamo
miay zapas prochu na trzymiesiczn kampania

dla 30,000 wojska.

Szedziesit kilka tysicy najbitniejszego lu-

du na ziemi! Niemasz sprawy którejby takie

wojsko niezapewniao szczliwego koca. T
sil, gdyby dawnej Polski niebyo na wiecie,
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ledwie nie now stworzy pozwalay ówczesne

tak miejscowe jako i postronne okolicznoci.

Rezerwy z nowego zacigu w to obliczenie nie-

wchodz; mogy si organizowa pod zason
czynnej armii. Materyaów niebrakowao ; sukna

i innych potrzeb dostarczay krajówce rkodziel-

nie. Rzemielnik z Niemiec i Anglii staraniem

czci kommissyi rzdowej spraw wew. czci
Lubeckiego sprowadzony do wyrobów elaznych

i stalowych, do tokarni i machin parowych, móg
z korzyci pracowa w zakadach powiconych
sile zbrojnej. Skarb wcale niebyl ubogi. Pod
tym wzgldem, jako i co do innych materyalnych

rodków, administracya kongressowj Polski nie-

chcc, dobrze si Polsce powstajcej zasuya.
Powiedzia Barere, e rewolucya jest naksztat

soca strefy gorejcej, które nadaje gwatowny
popd caej wegetacyi, skracajc czas gdzieindziej

przepisany wzrostowi i dorzaoci rolin. Poli-

tyczne kima naszego powstania byo cokolwiek

chodniejsze. We wszystkiem, a szczególniej co

do organizacyi wojska tak poczynalimy sobie,

e do czego zwykle potrzeba dziesiciu dni, to

w nadzwyczajnych okolicznociach naszego odro-

dzenia si ledwie we dwudziestu do skutku przy-

chodzio. Rzadko kto wyobrazi sobie umie re-

wolucya bez nieustajcej gillotyny, a przynajmniej

szubienicy. W Warszawie jednij widzieli w zgie-

ku ulicznym, drudzy w gAvarze niemylcyci
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próniaków. Rewolucja dla Polski bya tylko

wielkim rodkiem stanu; zasadzaa si na tern,

ieby to zrobi w jednej godzinie do czego zwykle

dwóch godzin potrzeba: ale rzdy rewolucyjne

polskie tej fundamentalnej maxymy niemialy na

wzgldzie.

Niedugi ów przecig czasu w którym wojo-

walimy z Moskw, jest niejako zebraniem w tre
i wynurzeniem tego wszystkiego na jaw co od

lat kilkunastu, kilkudziesiciu potajemnie warzyo
si i dorzewalo w Polsce obcóm jarzmem gnie-

cionej. Z wielkiego przymusu nagle do wielkiój

przyszlimy swobody. Wystpuj na scen poli-

tycznego ycia nieznani przedtem ludzie ; do tych

bowiem licz bardzo wielu, którj-ch naród z da-

wien dawna zna i powaa , kt('»rych atoli cha-

rakter moralny, obywatelstwo, zdanie polityczne,

talent, przybray teraz pewniejsz, wyraniejsz

cech, a po wikszej czci w odmiennym si

ksztacie pokazay. Kie jedne przyznaniem da-

wniejszem szeroko rozsawione imi maleje; nie-

ograniczone zaufanie odwetem powszechnej nie-

chci w nienawi si odmienia; oklask od po-

gwizdu, saw od obelg, krótkie u nas chwile

przegradzay. Bya to epoka próby tym ciszej,

e lada usterk, nieprzezorno, bd, natychmiast

cigny za sob klsk dotkliw dla ogóu. Li-

czya Polska pod obcym uciskiem wielu mczen-
ników dobrej sawy; tych czci naród jako wi-

I. 12
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tych w dniach swej niejvoli, a potem w rewolu-

cji uiszczajc si z dugu wdzicznoci powoa
do gównych urzdów w przeloestwie nad samym
sob. Lecz niezawsze poczciwo z taentem w pa-

rze chodz. Drogo nas ta odpata publicznego

szacunku kosztowaa. Ofiary niesprawiedliwoci

przeszego rzdu, albo tacy którzy mu w swojej

porze grone czoo stawi mieli, byli to zacni

ludzie, ale po wikszej czci albo schyleni wie-

kiem, albot wasnm niepowodzeniem skoatani,

a tem samem w powstaniu do prdkich i dzielnych

przedsiwzi mniej sposobni. Udziau w zwie-

rzchniej wadzy nikt z modziey rewolucyjnej

niedostpil. Rozumiano, ze poyteczniej jest kie-

rowa si, energi i dowcipem tego wieku, ni-

eli jemu samemu eby wada rzecz publiczn

dopucie. Std u steru pewna ociao, i zwo-

ka we wszystkiem ; dobitniej powiem : ospao
lenistwa.

Z reszt co do samej siy jest jeszcze inny

sposób uwaania sprawy 29 wicej polityczny

jak wojskowy. Nigdy katolicka Irlandya niebya

tem dla Anglii, Wandea dla Francyi, a Wgry
dla Austryi, czem Polska od rozbioru swego staa

si dla Moskwy. Czyto od zachodu pomkn
ISIoskale dalej w gb Europy zagony swoje,

czyli je obróc ku wschodowi, wszdzie walczy

mog dla powikszenia mocy, dla rozszerzenia

wpywu swego pastwa: u nas tylko idzie im o
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byt i siedlisko europejskie. Tej prawdy niepo-

trzebuj dowodzi. Z tej strony wszelki zatarg

natychmiast przybiera charakter zagadnienia, które

polityka ywotnm nazywa. Wojujc z nami

to zwycia musz,, cz^m od lat stu z pieluch

niemowlctwa wzmagali si do dzisiejszej potgi.

Taki stosunek nabytku, a zatem jednej tylko

integralnej czci z reszt, kraju , w kadej woj-

nie naraa cao na niebezpieczestwo zupenego

rozbicia. Nastpujca uwaga lepiej wyjani to

rozumowanie.

Zagadka bytu Rossyi jako mocarstwa euro-

pejskiego wytoczya si w r. 1812 pod rozstrzy-

gnienie najazdu najmielszego w dziejach sztuki

wojennej. Alexander ruszy wszystkie siy swoje

dla zbawienia kraju. Dzisiejszy car podobnie

wiód spór z nami ca swoj, potg. Wic
równie bylimy straszni, równie niebezpieczni dla

Moskwy, chocia niemielimy ani geniuszu Na-

poleona, ani jego wielkiej armii, chocia zreszt

niezaniedbalimy od pocztku do koca adnej
jaka si tylko nadarzya sposobnoci , eby sa-

mych siebie o zgubo przyprawi? Jak tamtej

lak tej wojnie gabinet Carskiego - Sioa uycza
pozoru i zacitoci wojny narodowej , a czego

niezapamita i rok 1812, powstanie nasze sko-

nio cara do przypuszczenia bogatszej szlachty

moskiewskiej do uywania pewnych praw, które

oddawna bya postradaa.

12*
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Kombinujc tedy wprawdzie chwilowe tylko,

ale dla Polski w sam czas przypadajce osabie-

nie potgi cara, z rzeczywist nietylko moraln
ale i materyaln moc nai-odowego powstania

(bo te dwa przypadki schodz si z sob razem,

jakby ze zrzdzenia Opatrznoci czuwajcej nad

nami), otrzymuj w rezultacie stan rzeczy, który

z myl poetyck garstki adn miar nierymuje.



List trzeci.

Polityka narodowego powstania.

Pamiftnik Emigracyi Polskiej. 29 Wrzenia 1832.

Kiedy byo dwóch papieów saba wiara

w clirzeciastwie. Obadwa nieomylnymi by
niemogli. Zachodzi j^j-tanie, coby si w Moskwie

dziao na przypadek dwóch carów ? Od nas tylko

zaleao spróbowa po 29 jak korzy taka kom-

binacya sprawie naszej przynie moga.
Gdy pilnie rozbieram szczególne stosunki na-

sze z tym krajem
,
przypominaj mi si czasy

Maryny i Szvijskich. Jeeli jakie pastwo przy-

padkiem powstaje bez zasug w dziejach, i nagle

wzrasta nie podbojem, który ma zawsze w sobie

có prawego, ale intiyg; nie lubnemi ukadami

lub ze spadków okolicznych, jak np. Austrya,

ale jawn zbrodni : niewiem co przeraa w takim

kraju, to pewna jednak e mu jego pocztek

czsto przypomina trzeba. W powodzeniu wiel-

kich mocarstw powinno by co witego; gdzie
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tego niemasz, jest tylko ogrom bez historycznych

wyobrae, gmin bez poj, kraj bez spoecze-

stwa. Polityczne utwory tego rodzaju nie czy-

ni, zaszczytu historyi rodzu ludzkiego. „Bitwa

pod Putaw bya przypadkiem ; zdawaa si tylko

rozstrzyga los midzy Karolem XIL i carem

Piotrem I; atoli Europa równ, w niej jak Szwe-

cya klsk poniosa." Od tego czasu Moskal

wybadywal cywilizacy, dla zaszkodzenia owia-

cie jej wlasnemi kunsztami. Co traf zrzdzi,

umocniy nieprzerwane rozboje. Niechaj powie-

dz najwiksi obskuranci polityczni, którzy dzi-

siaj widz, w Moskwie, a raczój w naturze wa-
dzy jej carów, ostatni podpor butwiejcej Eu-

ropy, na czem polega w Rossyi to coby mona
nazwa la Ugitimite nie dynastyi panujcej, ale

kraju? Polska jest Ugitime, Moskwa pawemte.

Jest pewna arystokracya midzy pastwami. Na-

ród plemienny, wsawiony w dziejach, susznie

si wynosi dawnoci, swoich zasug w sprawie

powszechnej spoeczestw, i starszestwem kul-

tury. To prawdziwie arystokratyczne uoenie,

postawa, giest, przypadaj, Polsce w caej Sa-
wiaszczyznie, osobliwie za w obliczu Moskwy.

Co pocz,d z bratem cara ? nieraz zapytywali

si Polacy, kiedy jeszcze Konstanty za warszaw-

skiemi rogatkami obozowa. Byato niemaa figura

naszego powstania. Gdy zasigam pamici, co

nam nadarzaa sposobno ostatniej rewolucyi.
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obfita w dalekie skutki, staje mi natychmiast

przed oczyma ywy, powabny obraz ogromu for-

tuny z maego mienia nad stan przyzwoity so-

bie wywyszonej powodzeniami caego wieku,

a wtt^m nagle jakby przez uderzenie piorunu

przywiedzionej do nikczemnoci. Brat cara na

zamku królewskim móg wzi tak posta jak
okolicznoci przepisyway. W istocie, jego pier-

AYOrodztwo, od którego si by uchyli ustpujc

bera modszemu bratvi pod btahemi pozorami

(z czego nawet przed kilk laty w gbi Moskwy
urosa wie, e tego dobrowolnie nieuczynil),

jego zachowanie u gminu starej , zabobonnej,

ciemnój wiary, aktem zrzeczenia si korony bar-

dziej jeszcze zwikszone ; wreszcie i to, e w^spól-

nie z pospólstwem nienawidzi cudzoziemczyzny,

tojest niemczyzny, ledwo nie wszechwadnej

w Rossyi : czyli to wszystko razem naszej re-

wolucyjnej polityce adnej myli nienasuwao?

Trzeba byo powiedzie, e on jest, albo e chce

by carem. Nierównie atwiejsza okazaaby si

sprawa z dwoma carami jak zjednym. Ta myl
nie jest nowa. Ci Polacy którzy spraw Oj-

czyzny swojej w dawnych, wdelkich formach poj-

muj, widzieli w osobie Carewicza jeden ze sku-

tecznych rodków oswobodzenia caego kraju.

W kadym razie powinien on by by zakadni-

kiem powstania.

Potomno nieda wiary, jak romansowych
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mielimy polityków. P. Maachowski zastpca mi-

nistra spraw zagranicznych, rzek jednego razu

na sejmie (12 lutego): „Naród polski walczy i

„nawet zgin§, zamierzy dla Francyi. Walczy-

„my za Francuzów bez Francuzów. Jestto za-

„pat bez rachub i bez interessu. Wypuszczenie

„cesarzewicza, uatwienie oneinu przejcia, ode-

„sanie Rossyan na koszt polski: otó powstanie

„bez zmazy, pene piknych uczu i rycerskiój

„delikatnoci czynów." Wypadki te przyrównywa

„dalej minister: do piknej wród pustyni dzi-

„siejszej polityki malowni Oasis, na którój ró-
„do wiee i w kwaty strojne, znajduje spra-

„gniony wdrownik. A jeeli polegniem" — tak

koczy rzecz swoje: „ostatni odgos umierajcej

„Polski bdzie ozdobnym jak piew umieraj-

„cego wieszcza."

eby to byy tylko sowa, niezwracabym na

sowa twojej uwagi; ale e te wyrazy rzeczywi-

cie zgadzaj, si z czynami które podkopay

spraw kraju, ubolewa przychodzi, e pan bóg

da tak wiele imaginacyi i retoryki, a tak mao
instynktu publicznego zbawienia ministrom pow-

stajcej Polski. Czyby tak mdwi Polak z cza-

sów Maryny, albo przynajmniej pojmujcy dzi-

siaj stosunki naszego kraju w duchu dawnych

czasów ?

le jest zbija jedno systema wadzy przeciw-

nem systematem. Na tej drodze stronnicy ró-
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nych opinij nigdy si z sob niezgodz. Zdaniem

mojem, potrzeba pierwój wej w to systema, przy-

j jakby za swoje ze wszystkierai konsekwen-

cyami, ale zarazem bacznie przestrzega, czy z sa-

mem sob w zgodzie zostaje, czy jego wykona-

wcy samym sobie si nieprzeciwi. Na pocztku

rewolucyi naszej utworzyo si mniemanie, w do-

branem towarzystwie osób, które wtenczas naj-

wicej mogy, którym z reszt ani talentu, ani

obywatelstwa niezaprzeczam, e powstanie nasze

powinno wzi taki kierunek, aby pod adnym
wzgldem nieobraao delikatnych stosunków Pol-

ski kongressowej z Prussami, a szczególniej z Au-
stry. Dobrze : na to si zgadza kady i'Ozs-

dny Polak : std wypywaa prawdziwa maxyma,

ze tylko dla niepodlegoci powstalimy ; nie

przeciwko wewntrznemu porzdkowi u nas i

gdzieindzi(ij ustalonemu. Std take opinia, i
zatrzyma carewicza mimo jego woli w Warsza-

wie, byobyto oburzy na Polsk wszystkich ra-

rem królów, i nada powstaniu kolor zbyt de-

magogiczny, coby bez zwoki pocigno za sob
czynn, zbrojn interwency austryack i prusk.

,,Austrya, mówili dyplomatycy nasi, spokojnie,

moe nawet ze skryt pociech patrzy bdzie na

udzielno kongresowej Polski, nawet na poAvi-

kszeniejej terrytoryalne ogromnym moskiewskim

zaborem; lecz nigdy niecierpi, eby si u nas

objawiaa dno wbrew przeciwna duchowi S.
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Przymierza/' Ta polityka bya, zdaniem mo-

jem, dowcipna i jedyna zapewne w naszem poo-

eniu. Jeeli tedy tak jest, jeeli, jak nieulega

zaprzeczeniu, stosunki nasze z przemonemi s,-

siedzkiemi dworami, interes niepodlegoci narodu

polskiego tak cile, z taka precyzy udetermi-

nowa zalecay, aby sprawa nasza w przekonaniu

obudwu gabinetów nieprzybraa przed czasem cha-

rakteru rewolucyi zagraajcej upadkiem porzd-

kowi spoecznemu i politycznemu krajów przez

nie rzdzonych, przeciwko której Prussy, i Au-
strya nigdy uzbraja si nie przestan, której

obawa stworzya i wzmacnia icli zwizki z ga-

binetem Carskiego-Sioa, jake w tym widoku,

w tem systemacie prawdziwie politycznem rozu-

mie wyrazy powiedziane w obec Izb sejmuj-

cych, nie przez sans-culotta, nie przez czonka

towarzystwa patryotycznego, ale przez ministra

spraw zagranicznych, bdcego wówczas tuma-

czem rzdowej opinii powstania: „e walczymy

„za Francuzów, bez Francuzów," tudzie „e
„obawa koalicyi przeciwko Francyi lipcowej ude-

„terminowaa chwil naszego powstania?" Wic
z jednej strony pozwalamy 'oddali si carewi-

czowi z wojskiem, aby nieobrazi monarchów,

powstajemy przeciwko klubistom, co wiksza!

zdajemy cios prawie miertelny insurrekcyi dyk-

tatur wywoan dla ukrócenia wewntrznego

nieadu, zagradzamy najstaranniej drog do pu-
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blicznych urzdów porywczej modziey, która

chciaa wstpnego boju, eby niepowiedziano o

nas w Wiedniu i Berlinie e jestemy anarchi-

stami, a z drugiej niewahamy si wyzna w obli-

czu Austryi, i naród polski podniós or dla

ocalenia rewolucyi lipcowej, a zatem dla ocale-

nia zasady wszechwladztwa ludu, a zatem dla

tego co Austrya od lat 40 pognbi usiowaa

za Renem nie bez naraenia wasnego bytu na

najwiksze niebezpieczestwa! Któ to wytu-

maczy sobie potrafi? Wic dobry ton polski

mniema, e zarazem i rewolucyjnym dla Fran-

cyi, i arystokratycznym dla Austryi by moe?
Jeszcze raz powtarzam : av chwilach tak kryty-

cznych adna teorya, a szczególniej teorya par-

ty i najwicej mogcej, adne systema, a szcze-

gólniej rzdowe, samemu sobie sprzeciwia si

niepowinno. Niekonsekwencye rzdósv gubi na-

rody w czasach pokoju, có dopiero w powstaniu

którego i polityka i interessa s tak powikane!

Myl jak ci si podoba gdy kraj jest w niebez-

pieczestwie, bye z nieprzyjacielem nietrzyma;

ale co za zasad swego sposobu mylenia przy-

je, niechaj to bdzie niezomne. W rew^olucyi

polskiej szczególn rzecz postrzegam : adna teo-

i'ya, adna wiara polityczna nie chciaa uwaa
swojego credo za kopalni, któr do gruntu wy-

czerpa potrzeba. Nikt u nas tego co dla kraju

za zbawienne poczytywa nie mia pomkn do
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ostatniego kresu. Ten jeden przypadek bardzo

wielu innym odpowiada. Przekonasz si z na-

stpnych listów, e w tej mierze wszyscy grze-

szylimy pospou; ja to midzy gówne powody
naszego upadku kad. Straszne, odpowiedzial-

no na siebie bierze kto w trudnych okoliczno-

ciach, gdy si dziel, umysy, swoje chorgiew
wy^viesi, bo nie zdanie, ale mde poparcie zdania

potpia historya. Nie do jest objawi jak.

myl w polityce, potrzeba j jeszcze uzbroi i

tak rozszerzy, aby wszystkich porwaa za sob,

nawet niechtnych, i staa si potg na starcie

zewntrznego wroga. Niewchodz w charakter,

w natur siy; utrzymuj, e cokolwiek albo jest

sil, albo ni sta si moe, jest dobre w pow-

staniu. W rewolucyi majcej na celu niepodle-

go narodu, to tylko jest ze, to z Avielu miar

szkodliwe, co nosi na sobie cech pretensyi albo

to co si tylko stao pretensy. U nas, e
w krótkoci z tej okazyi namieni o czem i po-

tem pisa zdarzy si, rozmaite byy pretensye.

I tak pretensy by patrycyat uprzy^yilejowany;

pretensy bya demagogia, demokracya, preten-

sy bya monarchia konstytucyjna. Trzy wy-

wieszono chorgwie; kada zostaa rozdarta: a-
den znak nie dochowa si w caoci. Imiona

historyczne, nowsze pojcia i doktryna: tego

wszystkiego maej siy dowiadczyo powstanie

w rónej kolei nieszcz swoich. Nieumielimy
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zamieni w publiczn potg ani wzniosej idei

porzdku spokrewnionego z restauracj terryto-

ryaln Polski, pojtej w duchu zapadych cza-

sów, Polslvi rycerskiej, i chrzeciasldej ; ani

idei dzisiejszego wieltu ocucajcej jaliby z letar-

gu gmin, wiellv mass, koniecznie zespolonej

z rozprzeniem, ruchem, anax'chi, ani pored-

niej midzy niemi idei monarchii oicrelonej, od

dwóch pierwszych z natury swojej sabszój, bo

najmniej przypadaa do miary z olcolicznoci i

potrzebami powstania miaego w zamyle, a za-

wsze porywczego w exe;ucyi. Pod tym wzgl-
dem zarówno wszystldch obcia wina naszego

upadku. Nilit niemiat racp, bo wszyscy byli

sabi, cho razem \^^ele mogli.

Wyrazy, Ictóremi minister spraw zagranicz-

nych, wbrew wasnemu, jalc sdz, przelconaniu,

interes narodowego powstania wystawi sejmu-

jcym izbom w wietle dywersyi zrzdzonej dla

zbawienia monarchii lipcowej, pocigny mnie

do uAvag w materyi ogólnej i zajmujcój. Zby
tego po wierzchu tylko nie dotkn, doo, i
jakikolwiek los spotyka systemata polityczne

w cigu rewolucyi, miay one jednalc ugrunto-

wanie swoje lo w czasach nierozdzielonej jeszcze

Polski, 2o w ksistwie warsz., nakoniec 3o w pi-

tnastu leciech królestwa. Nie tyllco obecna Pol-

ska powstaa, ale niejako razem z dawniejsz.

Roztworzy si grób jej starycli myli. Rozli-
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czne zmiany, przygody, epoki \^'ietnego niegdy

bytu, wespó z nastpnemi jego modyfikacyami,

a do dni naszych, wszystko to miao swoje re-

prezentacy. Sceny powsta litewskich, woy-
skich, podolskich tak charakterystyczne, tak zaj-

mujce, przypominaj czasy Sawy. Lud stolicy

by ten sam co w 94 roku. W sejmie królestwo

z ksistwem, formy obce do miejscowt^j nagina

potrzeby. Konstytucya, ten dar obudnej poli-

tyki carów, ten najniewaciwszy instrument po-

wstania, rozstrojony jego pierwszemi strzaami,

tworzy rzdy narodowe, improwizuje wodzów!

Do tego przydajmy dzienniki, prawdziw róne-

go gwai'u mieszanin, zgiekliwe rozgowory, po-

ruszenia wntrzne konwulsyjne, wa i komerae
w miecie, a za miastem krwawe boje ! Có wy-

równywa temu widokowi?

Duo jest w Polsce arystokratycznego ele-

mentu nie z prawa stanu, bo jak powiedzia Ko-
taj : „dziki swobodzie tej ziemi, nigdy niemie-

limy milordów lub parów", ale po czci z za-

dawnionego uprzedzenia i z szcztków okazaych

fortun, po czci nowej, wcale obcej kreacyi.

Niezna Polski kto tego pierwiastku rozpostar-

tego w r()nych czciach kraju nie podciga pod

kaku publicznej siy. Z najdawniejszych cza-

sów pozostay familie: nie wygas duch monych
rodzin; te dzisiejsz Polsk ze staroytn utrzy-

muj w zwizku, którego polityczne klski na-
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rodu i we^Niitrzne niesnaski nierozerway. Nie

wszystko przemija z czasem w skadzie rzeczy to-

warzyskiej. Spoeczno ma dwie czci, jedne

ruchom, drug nieruchom. Tego adna rewo-

lucya nie odmieni, bo to rewolucy przechodzi

niejako ziemiask, pciow dzielnoci swoj.

Moni Polacy, bogaci z rodu panowie, których

arystokratami zwa nie wypada, bo do tego ni-

gdy nie mieli i nie maj prawa (choby je zy-

ska chcieli), wespó z uboszymi, z caym ludem

nienawidz Moskwy ; bo z maemi w tej mierze

wyjtkami, nikt u nas na rozbiorze kraju nie-

skorzysta. Przystpili do powstania, swojej mu
nieuchylajc wzitoci; nieaov\'ali ani ycia, ani

majtku. Mieli przed sob szeroki zawód; za-

czli dziaa; zdawao si tedy i utworz mocn
lig, która wszystko skoncentruje w sobie, zwróci

do jednego celu, i zawadnie ogólnym popdem.
Nie tak si jednak stao : byli tylko kotery. Do
jednoci wadzy, tak potrzebnej w powstaniu,

trzeba id prosto, odwanie: oni si tylko do

tego skradali. Wielkiego bardzo taktu history-

cznego, biegej rki w tak zbawiennym projekcie

reformy rzdu (który pose jdrzejowski spraw ie-

dliwie nazwa icio-noin istot), niewidz.

Nie mao jest take, nie w Polsce ale w War-
szawie tego coby nazwa mona (nie bez cisego
jednak okrelenia wyrazu) rodkiem rozkadu

wszelkiego status quo, anarchi. To miasto ma
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swoje tradycye rewoluc3'jne. W kraju powstaj,-

cym stolica gra warii^ rol. Sprawa w rzeczy

samej potrzebowaa hamulca dla intrygantów,

postrachu dla zaczajonych wrogów, albo jawnych
nieprzyjació, bodca dla obojtnych. Lecz któ
by tak popularnym w Starem-Miecie jak Ki-

liski? kto móg powiedzie o sobie: jestem przy-

wódzc, ludu warszawskiego? ToAvarzystwo pa-

tryotyczne byo parodya popularnego zgroma-

dzenia. Nikt gorzej nie pojmowa swojej mis-

syi; nikt mniej tem nie by za co samego sie-

bie obwieci, albo innym ogosi pozwoli. Od
momentu jak sabo rzdów, ulego sejmu ka-

prysom i przywidzeniom opinii, dalekiej od nieo-

mylnoci w czasach niebezpieczestw, nakoniec

uomno innych partyj, przestay by tajemnic,,

od tego czasu stolica moga, powinna bya swoj
interwency pojt w duchu prawdziwego pa-

tryotyzmu , nada waciwszy kierunek publi-

cznemu interessowi. T/ecz w skadzie gadatliwego

bractwa nie byo adnych elementów do takiej

roli. Mógbym tu powiedzie sowami Jana

niadeckiego: nie tak to atwo zosta wielk

figur rogatych czapek, jak si zostaje austrya-

ckim hrabi, albo pruskim baronem. Tytu bez

rzeczy, robota bez wpywu, haas bez odgosu:

otó wizerunek zgromadzenia, które wicej miao

urzdników jak czonków, wicej mówców jak

suchaczów. Lepiej milczy w rewolucyi jak wy-
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tyka zdronoci, a nie mie wadzy potrzebnej

do ich ukrócenia. Towarzystwo patryotyczne

rozszerzao w kraju i zagranic, wszystkie ze
skutki niei*zdu: osawio powstanie u obcych

podcigajfjc bdy pod kategory zdrady, codzien-

nie spotwai'zao rewolucy tym wyrazem; ma-

rzyo o szubienicy jak poeci o zotym wieku, na-

reszcie dopomogo ludowi powiesi kilku bezbron-

nych szpiegów, i kilka niewinnych osób ; w ogól-

noci exystency- swoj cigno na Polsk za-

rzut niepolskiego jakobinizmu: atol irealnych ko-

rzyci, jakie wielka potga skoncentrowanej opi-

nii, jakieby prawdziwie silny moc ludu hezrzd

móg sprawi Avród niebezpieczestw, nie przy-

nioso. Byo obce ludowi.

Naostatek: powstanie nie jest ani monarchi
ani rzeczpospolit. adna nauka uorganizowa-

nego stanu nie przypada do tej nadzwyczajnej

epoki spoeczestwa. To co si rodzi przy od-

gosie trb wojennych, co si odradza pod hu-

kiem dzia, Bóg wie jak form przywdzia moe.
Przed bytem o jego ksztatach trudno i'ezono-

wa. Tysic razy to powtórz: przed narodze-

niem si myli nie podobna. Xistwo warsza-

wskie i pitnastoletnie królestwo, dwie najmniej

polskie epoki, wprowadziy doktryn. Sejm wy-

rzek: e Polska ma by monarchi konstytu-

cyjn. Puberias immatura! Sejm by ródem
wadzy. Stronnicy tej wiary mieli wikszo

I. 13
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w sejmie: mieli wladzf;. Ich obywatelstwu tego

tylko niedostawalo, eby odstpili w rewolucyi od

zasad teoryi, któr przed rewolucy tak dzielny

opór stawili natarczywoci rzdu wykraczajcego

z granic przez ni opisanych.

W skutku, ruin silnej sprawy, okropnem

dowiadczeniem przekazuje rewolucya nasza po-

tomnym t nauk: c powstanie adnej partyi

politycznej mie nieuioe. i adnej 1'unkcyi uor-

ganizowanego stanu objawia niepowinno. Je-

dnym tylko rodkiem dosid moga Polska

celu usiowa swoich : wadz jednego, wadz
olniei'za ; a zatem dyktatur bez koloru. Ten

instynkt miaa Polska; t myl natychmiast od-

gad naród? Jakby pi-zeczuwa co póniej na-

stpi, i nieograniczon ufno w nieograniczo-

nym rzdzie pooy. Niestety! pomyli si

tylko w wyborze osoby. Ze potem zawiedziony

przez dyktatora, straci wiar w dyktatur, uledz

musia sabemu ale despotycznie kierujcemu

si swoj nieprzyjacielowi. Na szabl szabli,

na bro ognist trzeba palnej broni: na cara

despot, absolutnego rzdu potrzebowao po-

wstanie.

Nie dyktatura skrewia, ale tylko dyktator;

nie dyktator, ale ci którzy w nim nie zdobywc,

ale urzdnika spokojnoci wewntrznej mie chcieli

;

chocia o zakóceniu toAyarzyskiego porzdku

klub pierwiastkowy, z nastpnem towarzystwem
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patryotyczuem adnego zwizku nie majcy, ani

pomylil.

AV krótkich sowach zawr tre rewolucyi

polskiej. Bojai mniemanej anarchii wywoaa
dyktatora. Dyktator okieza nie wewntrzny

niead, ale insurekcy, której ocalenie zaczepnych

kroków^ potrzebowao. Powstanie 2?róinuje przez

-dwa miesice w Warszawie, Z tej nieczynnoci

wynika cigy nastpny stan obfonny. Bya i-e-

wolucya polska oblon od 6 lutego do 7 wrze-

nia, najpierwej w czterech województwach na

lewym brzegu Wisy, potem w Warszawie. Za-

miast zdobywa kraje robimy tylko u-ycieczJd.

Ten stan oblenia najnienaturalniejszy w po-

wstaniu, zrzdzi wewntrzn chorob, apaty po-

lityczn; pod naciskiem zewntrznym moskie-

wskiego kolosu sia publiczna na drobne rozbija

si atomy, i nikt jej caej uchwyci nie moie.

Partye byy, musiay by niedone. Tym spo-

sobem polityka na kampani, kampania na po-

lityk dziaaa.

13='
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List czwarty.

V Kontrarewolucya.

O naturze wadzy w powstaniu.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 5 Padziernika 1832~.

W sprawie 29, polityka poprzedza wojn^
Z tego wynikny bardzo wane konsekwencye;

historyk naszej kampanii powinien to zawsze mie
na wzgldzie, ze przed rozpoczciem kroków nie-

przyjacielskich iiorganizowalimy Polsk, deter-

minujc byt przed bytem, porzdkujc skutek

przed skutkiem.

Z tego obrotu niezgodnego z natur powsta-

nia i prawdziwym interessem Polski, wszystkie

nieszczcia nasze wysnuy si jednym cigiem.

Przeciwnie zdaniem mojem, trzeba byo po-

stpi sobie w tej mierze: zacz od wojny a sko-

czy na polityce. To zalecaa powszechna regua

wycigniona z dowiadczenia, to w reszcie byo
w chciach i myli narodu polskiego, który jak
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raz namienilem, id^c za instynktem swego zba-

wienia, nieograniczone, wadz poruczy onie-

rzowi.

Od Prosny do Dzwiny t myl zrozumiano;

Chlopicki by prawdziwe, potg nasz, i nie kto

inny tylko on w polityczne nic j odmieni. Ten

szczególny czowiek samego siebie niepojmowal.

On ktcSremu wszyscy wiei'zyli, nikomu ufa nie

•chcia. W nim koncentroway si wszystkie siy

nasze; on je zwtli swoj odraz. Jego nie-

zmienne przekonanie, e naród polski nie zdoa

dwign si z upadku, zadao najpierwsz i naj-

dotkliwsz klsk sprawie 29 listopada.

Cókolwiek bd, dyktatura zostanie nazaw-

sze wanym, ])amitnym dowodem tego coby wy-

padao nazwa le gros bon sens rewolucyi polskiej.

Trzeba tak rozumie t instytucy, jak bya za-

lecona publicznemu rozsdkowi, jak j wszyscy

natenczas, prócz kilku, pojmowali. Jestto, e si

tak wyra, najenergiczniejszy i najgroniejszy

giest narodowego powstania, które si zaraz po-

rwao do kord.

Polska powiedziaa wtenczas samej sobie: ce-

dat targa annis. Miaa racy; nie przenikaa

tylko, e dyktatura bya fortelem dowcipnie wy-

mylonym przeciwko tej samej sprawie , któr

wedug powszechnego mniemania, miaa uzbroi

i zbawi.

Jakim trybem powstanie narodowe (gdy za-
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miary nieprzyjació kraju objawione d,noci i

upadkiem dyktatuiy do celu nie doszy) zdjfj.wszy

pancerz z siebie, przywdziao tog, jak w tej.

kapocie pod zwierzchnim kierunkiem reprezen-

tantów Polski kongressowej wojowao z carem,

to przedsiwziem wyuszczy w tym i w nast-

pnym licie.

Wojna potrzebuje rzdu. Kto rzdzi polsk

wojn? Sejm. Jak drog przyszed sejm do na-

czelnej wadzy w powstaniu narodowm? przez

uznanie tego narodowego powstania za narodoioe;

nakoniec, jak sprawowa wzit wadz? podug^

prawide monarchii konstytucyjno - reprezenta-

cyjnej.

Te krótkie zaoenia i odpowiedzi wszystka

zamykaj. Ten jest postp wyobrae rewolucyi

29, ten cig jej gównych wypadków. Musie-

limy upa, gdy sami wpltalimy si w koo
obdne, z którego Polsk zaledwie drugi Krom-
well, cnotliwy jalc Kociuszko, wyrwaby zdoa.

Krótica, jasna jest historya dwócli pierwszych

miesicy. Rewolucy pokonaa kontrarewolucya

;

lvOntrareW'Olucy patryotyzm narodu. Opinia pu-

bliczna w Warszawie, przez uchylenie obcego

pitnastoletniego przymusu, nagle wyzwolona,

AV jednym momencie razem z swobod, nie moga
odzyslcaó waciwej sobie przenikliwoci. Pani

Stael z upodobaniem powtarzaa : znam ja kogo
co ma wicej jeszcze rozumu nieli Yoltaire i
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Rousseau, tyra kto jest to7it le monde. Otó na

szczcie dla sprawy naszej, ten toid le monde,

szczególniej w pierwszych dniach po 29 , kiedy

ledwie nie wszystko od jedn('j chwili zaleao, nie

by mdrcem w Warszawie. Pi'zeciwnie bya to

najuomniejsza w wiecie istota, która nieumiaa

jeszcze odgadywa ani ludzi ani Avypadków. Z ni
nieprzyjaciele narodu, albo tacy którzy le Polsce

nie yczyli, którzy owszem chcieli Polski caój i

niepodlegej , ale jej bardziej jeszczó zaszkodzi

mogli swoim nierozumem , zawarli bez adnej

trudnoci przymierze zaczepne i odporne. Za

wspólne, wszystkich zgoda, Avród rzsistych okla-

sków i gstych pochwalnych adressów, popd 29

zbity zosta z swojego toru. Alelluja caej opi-

nii jednym wtórzyo chorem Lubeckiemu, gdy

pie swoje de 2^''"oficndis zaintonowa rewolucyi

naszej. Jak w pierwszym licie okazaem, mie-

limy przed sob potnego przeciwnika, ale wten-

czas Avlanie jakby zaczarowanego chwilow nie-

moc. Nieda mu wyj z tego krj-tycznego

stanu przez obcesowne rzucenie si na jego zi-

mowe lee, czyli innemi wyrazami, obr(')ci przez

pomknienie wojny w kraje zamykajce istot jego

dzielnoci, podpor pastwa carów, przeciwko nim

samym, powsta nie we cztery ale we dwanacie

millionów: ten by miay, lecz sam zuchwao-

ci swoj gienialny i mdry ukad twórców 29

listopada. Có si natomiast wydarza? oto kon-
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spiracya dostaje zawrotu gowy. Zwi.zek rewo-

lucyjny w chwili piastujcej w swem onie przy-

szo Polski, odchodzi od zmysów, od rozumu.

Minister skarbu niezaniedba korzysta z tego

pierwszego bdu rewolucyi. Mimo silnt^j pro-

testacyi pod przywództwem killcu, kilkunastu, od-

j powstaniu to co rnialo najmocniejszego i naj-

straszniejszego dla Moskwy: rozszerzalno, zbroj-

ne, propagand.

Tymto ksztatem jeden czowiek odwany, obro-

tny, niewybadany, wymowny, wierny swemu mo-
narsze burzy w mgnieniu oka dzieo kilkuletniego

namysu, w chimer odmieniajc zamiar potaje-

mnych knowa caego modego nieszczliwego

pokolenia.

Za spraw tego Mefistofelesa rewolucyi 29

listopada znika myl bohatyrska najazdu, upada

projekt zdobyczy, któr uatwia nieprzyjaciel

uszczuplony w sile i nic nieprzewidujcy, do któ-

rej nas Litwa i Ru cigny wspóziemiask
pont. Minister finansów zna dokadnie stan

carstwa pod wzgldem siy wojskowej. Wiedzia

take co si rewolucyi uda mogo w owój porze.

On jeden doskonale pojmowa interess Polski;

postanowi go w niwecz obróci przewlok, i na

swojm postawi. Szczcie tak dalece suyo
mu w tej kabale, e na kogo tylko askawie wej-

rze raczy, tego natychmiast, jakby cudotwornóm

wyobraeniem odmienia, to w instrument woli
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swojej, to w wielbiciela swego patrjotyzmu, to

nakoniec w wykonawc swych porucze.

Rzetelny i gboki jak otcha sens kontra-

rewolucyi przez Lubeckiego ukartowanej, jest ten:

„Najjaniejszemu panu trzeba czasu do poskro-

„mienia buntowników silnem ramieniem
;

ja od-

„jedam do Petersburga , wasz jest rzecz trzy-

„ma tymczasem na wodzy zapaleców: niechaj

„dyktator rzdzi póki si Moskwa nieuzbroi."

Niczyja instrukcya nie bya punktualniej wy-

konana. Nie posza w las ta nauka! Interess

narodowy Polski pojty przez tych którzy rewo-

lucy zaczli w duchu porywczego napadu, zro-

zumiany zosta (za staraniem Lubeckiego) przez

tych którzy rewolucy rzdzili, litórzy mieli za

sob powszechn opini, naprzód w sposobie

negocyacyi z odwiecznym wrogiem polskiego

imienia, a potem, gdy si dyplomatylca nieudaa,

gdy spowi odrosy szpony na skaach baka-
skich stpione, w duchu przymuszonego, cigle

i nastpnie dyplomatyzujcego odporu. Po wiel-

kiem wstrznieniu nastpi dugi odpoczynelc.

Od 5 grudnia (daty dyktatury) do 6 lutego,

w tej prawdziwie stuletniej epoce dla powstaj-

cego kraju, przez ten cay przecig czasu w Ictó-

rym car dalelio czynniejszy i przezorniejszy nieli

rewolucy polska, ledwie stu dwudziestotysiczne

wojslco móg zebi-a, adnej minuty daremnie

niestraciwszy, w Ictórym strzeliste mody zasya
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do nieba, eby orowi jego pobogosawio, prze-

ciwlco nam nadludzk nawet niegardzc pomoc,,

dysputujemy, sejmujemy, sejmikujemy, intrygu-

jemy w Warszawie. Prónujc tale nieznonie

dugo , wmawiamy w samych siebie urojone po-

trzeby, jakby ju istotnym zadosy si stao. Re-

AYolucya podczas tego biuwaku w stolicy, zaczy-

na rozumow^a jak metafizyk ze szkoy sceptyków;

zaczyna wtpi o wasnej exystencyi, samej .sobie

zadajc prawdziwie oryginaln kwesty: czy jest

narodowa? Niesycliane, bezprzykadne zapytanie!

Kiedy która rewoiicya pytaa si: kto jej po-

zwoli by rewolncy ? Kiedy Ictóry naród samego

siebie pyta: czy chce by narodem? My jednak

przed bytem osdzilimy za rzecz potrzebn, eby
cto pierwej ten byt uzna. Rewoucya yczya
sobie eby jej podzikowano za noc 29 : akna
pochwa ; daa pieczci , mandatu ; clici"aa je-

dnóm sowem uprawni swoje pi'awe i niczyjej

sankcyi niepotrzebujce dziaanie.

Któ móg wtenczas dogodzi temu kaprysowi

rewolucyi 29 ? Oczywicie nie kto inny tylko sejm.

Od uznania do wadzy niedaleka droga. Pa-

pie namaci Karoowingów ; Karoowingowie

w odpacie wdzicznoci wszystkie korony do nie-

zamierzonych czasów od stolicy apostolskiej za-

lenemi uczynili. To byo dobre w swojej porze;

ale powiadam, e std nic dobrego dla nas nie-

"wypynlo. Przychodzi mi na pami ten wiersz
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dowcipny : Petra dedit Petro, Petrus diadema Ru-

dolpho*). We wszelldem dziaaniu politycznem

natura, pocztek wadzy, jest rzecz i najistot-

niejsz i najciekawsz. Kto si bez cudzdj sanlc-

cyi adn miar obej niemoe, poddaje si tern

sam^m pod posuszestwo woli tego który sank-

cyonuje. Tak si dziao z cesarzami witego
niegdy pastwa rzymslciego; tale si i naszej

zdarzyo rewolucyi. Rewolucya t-a niewziwszy

zewntrznego popdu, zwina go, skoncentrowa-

a. Zbyt wiele majc czasu, wesza nakoniec

w siebie; to j do niepotrzebnych skonio refle-

xyj. Sejm uzna rewolucya która bya narodow
za narodow

;
przez to uznanie sta si jej mi-

strzem, zwierzcinikiem.

Ogromna tedy magistratura, skomplikowana

machina reprezentacyi pitnastoletniego królestwa,

wycigajc prawo miecza, wyprzedzajc skutki

wojny, powiada na samym wstpie: fiat Polonia! i

zwierzchnie przeoestwo swoje, bez wzgldu na

wypadki cwaem lecce sprawowa przedsibierze

podug rozwlekych form , które jej konstytucya

przepisaa. Powstanie w kraju naszym, z natury

swojej tylko orne, z woli Boga tylko pancerne,

ta konna, pomienista i podjazdowa, ta roznonia

jalv powiew wiatrów jesiennych , i jak nawalne

*) Opoka (Chrystus) dala bero Piotrowi, Piotr za bero

Rudolfowi.
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burze grzmica sprawa Polski, tern jednóm przez

wieki uwiconem elazem , z Moskw uciera

si mogcej, zbacza z tego odwiecznego laku, i

przywdziewa purpur na swe ramiona. Kraj oga-

sza si monarchi*). Insurrekcya zostaje królem!

Królem konstytucyjnym! Tego si nigdy nie-

spodziewalem. To przed rewolucy nikomu ani

przez myl nieprzeszlo. Od tego momentu anio

stró narodowego powstania wzlecia gdzie wy-

soko po nad oboki ; zdawao mi si e patron

Polski zrazu rzewnie zapaka, a potem parskn
od miechu.

Ksztat wadzy wykonawczój, Rzd Nai-odo-

wy, któremu najjaniejsza Izba polecia wskrze-

si Polsk , bdzie w dziejach sawn pamitk
naszego niedowiadczenia, naszej maloletnoci

w najistotniejszych wzgldach politycznych. Pro-

jekt rzeczypospolitej platoskiej, spoeczna nawet

liierarchia ssymonistów, przestaj by urojeniem

w porównaniu z t jedyn w swym rodzaju kom-

*) Uchwala sejmowa z dnia 8 lutego 1831 roku. Artyku 1.

„Sejm w imieniu narodu owiadcza, i uznaje monarchia kon-

„stytucyjn reprezentacyjn z prawem nastpstwa wybra si

„majgcej rodziny, jako jedynie odpowiadajc potrzebom swoim;

„e form jej w te'm nawet bezkrólewiu cile przestrzega b§-

„dzie, i nikomu ich bezkarnie przekroczy niedozwoli. Art. 2.

„Nim naród w sejmie obierze króla, wykonana bdzie przy-

„siga sejmowi naród reprezentujcemu, przy którym teraz

„prawa majestatu zostaj."
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binacy polskiego kwintumwiratu, który by tylko

tryuniwirateni. Gdyby w skutku niebyo u nas

tego rzdu, poczytaaby go potomno za naj-

mielsz utopi. Mielimy monarchi reprezen-

tacyjno-konstytucyjn w piciu królach, w piciu

osobach; lecz rzeczywicie byato jedna trójca

w piciu istotach. Trzej królowie z sob si nie-

zgadzali; kady co innego wyobraa, inaczej

myli, i czego innego da.
Naprzód Polska przed podziaami, Jagiello-

nów^ sigajca, wieki kaicalerslie , wytworne ma-

niery patrycyatu; dalej Polska z ramienia kon-

gressu wiedeskiego, sawa, obywatelstwo i cier-

pienia oppozycyi pitnastoletniego królestwa ; na-

koniec Polska której jeszcze niebyo na tym

wiecie, ledwie w modych witajca gowach,

skazana uchwa sejmow na wychodzenie za

drzwi w obecnoci naczelnego wodza: temuto

wszystkiemu sejm swojej nieodmawiajc ufnoci,

po obliczeniu Icresek, kaza by jednoci, rzdem.

„Ja mówi (rzek pose jdrzejowski na po-

„siedzeniu Izb sejmowych d. 4 czerwca) e rzd
„nasz Av istocie z trzech tylko czonków si ska-

„da, gdy stosownie do uchway sejmu, ta liczba

„komplet stanowi." Chyba kto niechciul niewie-

dzia tego jeszcze przed rozpoczciem kroków

nieprzyjacielskich, e rzd piciu, z trzech tylko

opinij si skada; Izba atoli dopiero w dziesi

dni po bitwie ostrockiej, tojest po zniszczeniu
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calt\j prawie silj moralnej powstania, o tern si

dowiedziaa. Dopiero wtenczas postrzega róno-

rodno. Ciaa prawodawcze bardzo tedy po-

woli myl i pojmuj! Lepsza jednak cho pozna,

cho nad grobem Ojczyzny reflexya, nieli ci-

ge omamienie.

Niemog tego przewie na sobie, ebym tu

niepooy dalszych wyrazów posa jdrzejowskie-

go, który na tern samem posiedzeniu tak charalc-

teryzuje wadz wojujc natenczas z najwikszem

pastwem na kuli ziemskiej: „Nazwijmy np.

„czonków rzdu (s sowa jego) numerami 1,

,,2, 3, 4, 5. Niech numera 112 jedno maj d-
„enie, a 3, 4 i 5 przeciwne tamtemu, co atwo
„by moe; natenczas w' czasie nieobecnoci n" 1

„i 2 bd z innej przyczyny, komplet z trzech

„ostatnich numerów zoony, w swoim duchu

„uchway wydaje. Przypumy pott^m, e n*^ 4

„i 5 s nieobecne, wówczas n*' 1 i 2 przybrawszy

,,n*^ 3 z tamtego kompletu, wikszo majc za

„sob , zupenie przeciwne urzdzenie wydadz.

„I tak monaby wicej jeszcze skadów z picio-

,,czlonkowego, a rónorodnego rzdu wywie.
„Tejto wic rónorodnoci przypisa naley brak

„energii, którego rzd dat dowody w najwaniej-

„szych okolicznociach."

Dowcipnie i rozsdnie mówit pose jdrze-

jowski, cho zapóno, cho bez skutku. Tej róno-

farbnt^j wadzy trzeba przypisa vipadek Polski.
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Rzd z ramienia sejmu, z samym sob niezgodny,

niezgodnych te mianowa ministrów. W prze-

wanych materyach stanu, np. czy monarchi re-

prezentacyjno- konstytucyjn narzuci Litwie i

Rusi, lub nie? ministrowie dawali gorszcy, w ad-
nej monarchii konstytucyjnej w adnem porzd-

nem systemacie , w adnym kraju na caej kuli

ziemskiej niepraktowany przykad wzajemnych

midzy sugami jednego rzdu w obec majestatu

nieporoziuiiie. Kady inaczej wol króla tu-

maczy. Ta niezgoda rozcigaa si do najod-

leglejszych ogniw suby ptiblicznej. Peno byo
jej w skarbie, peno we wszystkich oddziaach

administracyi wojennej. Pod dziaami nieprzy-

jaciela obozujcego o kilka mil od stolicy, po-

wstanie w przeciwne roznioso si kierunki, wal-

czyo z samem sob. Pod grzmotem tych dzia

rozdajemy sobie naAvzajem krzesa senatorskie,

infuy biskupie, tytuy, urzdy z insurrel^cy nic

wspólnego niemajce. Wadza królewska w bez-

królewiu najpierwej o potrzel)ach wojennych za-

pomniaa; niewiedziaa e rewolucya bya obl-

ona, e w stanie oblenia od za})asów ywnoci
i furaów wytrwao twierdzy zaley, inaczej

bowiem, czyby bya mianowaa Alexandra hra-

bi Bniskiego, senatora kasztelana, ministra wy-
zna religijnych i owiecenia publicznego, inten-

dentem generalnym wojsk polskich! który oglo-

dzil powstanie niezachowawszy adnego poi-zdku
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w kolei i stopniowem posuwaniu magazynów ku
stolicy, z czego, jak wiadomo, w ostatecznej

chwili, przed szturmem Warszawy, wynikna
konieczno oddalenia polowy wojska polskiego

ze stolicy po ywno dla rewolucyi. Rz^d nie-

zna ani strategii ani taktyki ; czsto bywa w obo-

zie, ale postpków naczelnego wodza nieoceniatj

nieodj, mu buawy w swojej porze ; ani go zmusi
do dziaania, ani pocign do odpowiedzialnoci.

W miar jak cienia si zakres narodowego

powstania, im natarczywiej podstpowa nieprzy-

jaciel, roso wewntrz oburzenie, zgroza. Rzd
narodowy widzc si w najwikszym kopocie,

pi'zeraa opini publiczn
; przybija na rogach ulic

kartelusze donoszc ze s zdrajcy, e si knuj
wewntrzne zamachy, ze jeeli pokae si zdrada,

przykadnie ukara jej nieomieszka. Lud otacza

powóz prezesa rzdu, który sowem honoru zdraj-

ców ukara obiecuje. Jaki to obraz! Zdrady

rzeczywicie niebyo, ale podraniono lwa, wzbu-

dzono podejrzenie. Lud zbuntowa si przeciwko

temu rzdowi.

Staraem si oznaczy w poprzednim licie

charakter naszych stronnictw podug wyrazów

rzymskiego dziej opisa: quod mihi a spe, mtu,

jyartiljtcs republicae, liber animus erat. Ale gdzie-

to te partye miay swoje ródo, czy nie w sej-

mie, nie w rzdzie? Partye, sto czci, elementa

z których si skada publiczna sia narodu. Na
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onie pokoju i swobody, w stanie uorganizowanym,

kiedy razem zakwitn handel, przemys, sztuka

i umiejtno, w takiej mówi dorzaloci spoe-

czestwa, nic mu nieszkodz wewntrzne podzia-

y; owszem nadaj, ruch caej machinie, niedo-

puszczajc zby rdzewiay jej koa rodkowe,

elaza, spryny : ale u nas, w naszem pooeniu
jake przeraajcy, jak straszny by ten rozdzia!

W wielkim momencie, wród boleci politycznego

porodu, któ pozwoli eby te elementa w równej

walce z sob zostaway? któ sprawi, e nikt

caej siy niemógl rozwin dla uycia jej przeciw

zewntrznemu nieprzyjacielowi? Z kolejn ruin
kadej u nas opinii, w miar jak drobnieli zwo-

lennicy rónych systematów, gin powszechny

interes narodu.

atwo byo powiedzie sejmujcym: bdzie-

my monarchi konstytucyjn ; ale nieatwo ani

wykona ten pomys, ani zapobiedz eby si skutki

monarchii konstytucyjnej, tojest legalnej anarchii

nieobjawiy w powstaniu. Co! Polska miaa si

z tego urodzi co próchnieje w Anglii i we Fran-

cyi ? Narodowe polskie powstanie niczeme innem

by niemogo pod wzgldem ksztatu swojej wa-
dzy, tylko monarchicznem bezkrólewiem, tylko

konstytucyjnym bezrzdem, tylko konceptem za-

chodnich mózgów? niemogo si obej bez dwóch

Izb, bez oppozycyi, bez dziennikarstwa i bez

buntu przeciwko rzdowi na idicach Warszawy!
I. 14
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Wszystko to z tej monarchii konstytucyjnej jak

ze zdroju wypyno.
Kto chce powzi dokadne wyol)raenie o

rewolucyi naszej, niechaj j cigle przyrównywa,

ze wzgldu na ten stan nasz wewntrzny, do

podu zbyt skwapliwego, który si podrzuca w brze-

mieniu, i targa na wszystlde strony.



List pity.

O reprezentacyi narodowej.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 1. Listopada 1832.

Prowadz dalej niatery przerwang- w ostatnim

licie. Z sejmu wypyway rzdy narodowego

powstania, a zatem nie gdzieindziej tylko w sej-

mie trzeba szuka powodów ich uomnoci. Oso-

by moralne, zbiorowe, to maj do siebie, ze im

prawd mówi mona bez obrazy pojedynczych

osób z których s zoone. W sejmie naszym

zasiadali prawi obywatele ; z tem wszystkiem jed-

nak sejm, jako instytucya która wszczepia w po-

wstanie monarchi konstytucyjn, nietylko nie-

móg zbawi narodu, ale z natury swojej nuisial

si sta gówn przyczyn jego upadku, albowiem

sta si ogniskiem legalnej anarchii.

Przekonajmy si najpierwej czy sejm Polski

kongressowej by nieodzownie potrzebny rewo-

lucyi 29 ? jeeli bowiem pokae si e nieby po-

trzebny, samo z siebie wyniknie przez loiczn
14*
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konieczno, e sejm taki, dobry czy zy, w ka-
dym jednak razie szkodliwy tej sprawie by
miisia.

Aby zrozumie rewolucy, 29 i wszystkie tak

polityczne jak wojskowe jej wypadki, trzeba

cile oznaczy stosunek w jakim Izby sejmuj-

ce zostaway od pocztku do koca wzgldem
narodowego powystania.

Ja uti'zymuj, e naród polski do wyjarzmie-

nia si z pod obcej przemocy upowanienia sej-

mowego niepotrzebowa.

Noc 29 bya czynem; bylto akt woli ludu i

wojska, byto skutek siy.

Dla zbawienia kraju wadza rzdowa powsta-

nia powinna bya z tego czynu wypyn, a nie

z ciaa politycznego które ten czyn uznao i po-

chwalio.

Co sil zacza, jedna tylko sia rozwin i

dokoczy moga, a nie prawo. Przypominam

sobie, e przed noc 29 czsto w zwizku rewo-

lucyjnym mówiono o uznaniu rewolucyi za na-

rodow przez sejm. Niektórzy czonkowie tego

zwizku tak rozumowali: „wypdzimy Moskaów
z Warszawy, damy iaso powstaniu, naród przy-

stpi do rewolucyi, a sejm j uzna"! Nigdy

ta opinia nietrafiaa do mojego przekonania. Bar-

dziej nieli niepomylnego skutku w pierwszej

chwili, bardziej nieli niepowodze w polu, oba-

wiaem si tego przystpienia do rewolucyi po
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jej rozpoczciu, tego jej uznania. Niepojmown,-

lem kto ma prawo uzna to coby moc do sku-

tku przywiedzione zostao. Niepojniowalem ni-

gdy nacoby si rewolucyi przyda mogo sejmo-

we uznanie. Kto uznaje czyni to na tej zasa-

dzie, e mógby nieuznaf gdyby mu si tak po

dobao. Móge sejm nieuzna tego co naród

bez sejmu uczyni ? niebyo powstanie w nocy 29

alitem ludu który czterdzieci kilka tysicy Ica-

rabinów rozebra z arsenau, i wojska które wspól-

nie z ludem dziaao? Ten akt wszechwadz!wa
narodowej mocy i woli nieulegal zaprzeczeniu,

by silny, poniewa wywróci 29 tron Mikoaju.

Niepi'zystijpi do tego aktu nazajutrz lub w kilka

dni po 29 nikomu si niegodzio pod utrat po-

czciwej sawy albo ycia. Protestacy, swoje

przeciw powstaniu w nocy 29 kilkunastu jenera-

ów zapiecztowao mierci. Cóby byo nast-

pio, gdyby sejm zebrawszy si, rewolucyi nieu-

znal? oto zostaby natychmiast rozproszony. Kto

nieprzystpi do rewolucyi by jej przeciwny,

kto by jój przeciwny sprzyja nieprzyjacioom

kraju ; a zatem by zdrajc Ojczyzny. Có zna-

czy po nocy 29 w Warszawie akt formalny przy-

stpienia lub uznania rewolucyi, skoro niedope-

nienie tego aktu byo najczarniejsz zbrodni?

Czyny nasze o tyle do nas nale, jednaj nam
cze lub niesaw, o ile s skutkiem naszej woli

nieprzymuszonej adn zewntrzn koniecznoci.
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Có za dowód patryotyzmu ci dali, którzy uznali '

spraw wojska i ludu, jeeli tego nieuczyni nie-

byo w ich mocy ? Posowie mawiali do twórców

powstania:" uznaniem tej sprawy za rzecz kra-

jowe, ochronilimy gowy wasze od miecza kato-

wskiego. „Posowie mylili si: wtenczas kiedy

rewolucy sejm uzna, ju jej niegrozito adne nie-

bezpieczestwo. Klub pierwiastkowy przestra-

szy by Konstantego, Moskaów i Lubeckiego.

Jawni zdrajcy, ludzie dusz;^ i ciaem zaprze-

dani Moskwie, jakoto Krasiski i Kvu*natowski,

przyst,pili do rewolucyi, bo musieli przysidz

w obliczu wojska i ludu na wierno Ojczynie.

Ale jak rozumie przystpienie do sprawy naro-

du tak poczciwych Polaków, za jakich z chlub

w sercu poczytywalimy czonków reprezentacyi

kongressowej Polski? tego niewiem. Tylko li

Polacy przystpuj formalnie do poczciwej spra-

wy; dobrzy zawsze si w niej znajdowali. Czy
stan nasz po rozbiorach Polski nieby stanem

cigej insurrekcyi? zapadla kiedykolwiek po

rozszarpaniu kraju dobrowolna uchwaa piecz-

tujca wszechwadztwem woli narodowej dzieo

obcych gwatów? A skoro takiej uchway uwi-
cajcej rozbój ssiedzkich gabinetów niebyo,

skoro od lat szedziesiciu naród polski ani na

jedne chwil samego siebie od praw swoich i

wasnoci nie odsdzi, i przez ten cay czas albo

w ustawicznej walce zostawa z ssiadami, albo
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w tymczasowym tylko za\N'ieszeniu broni (jak nie-

sie aciskie przysowie: pugna cessat, helium non

cessat), a zatóm z tego wszystkiego wypada, ze

piecz uznania przez sejm Avytloczona na dziele

rewolucyi, której e tak rzek, patent swobody

krwic polsk, i moskiewsk podpisany, noc 29 wy-

dala, niebya potrzebna. Pewn rk chwycili-

my za ten sam or, którym Kociuszko, decy-

zyi sejmowej nieczekajc, pobi Moskaów pod

Racawicami.

Jedneni t wan kwesty wyjani roztrzy-

gnieniem

:

Gdyby by sejm Polski kongressowej przez

cesai"za i króla, reslcryptem kontrasygnowanyni

przez ministra seki-etarza stanu, datowanym

z Carskiego-Siola zwoany w maju roku 1830,

ogosi si za nieustajcy i rewolucyjny, a odezw
do powstania naród pobudzi; gdyby nadto, ze

strony narodu zadosy si stao t<'j odezwie:

w takim razie sejm byby albo francuzk kon-

wency, albo rzymskim senatem, albo dugim
parlamentem angielskim. Ale na to si sejm

pitnastoletniego królestwa nieodway.
Przed rewolucy niemial czyni przeoe ca-

rowi ze wzgldu naduy antykonstytucyjnych,

monopoljów, tajnej policyi, cenzury, wizie sta

nu, przeday d()br narodowych; niemial nawet

prosi unienie eby mu przy otwartych drzwiach

obradowa byo wolno, niemial oskary mini-



216

strów wykraczajcych przeciwko konstytucyi, we-

towa miliony na pomnik wdzicznoci dla Ale-

ksandra: straci peryodyczno swoje.

Ten charakter niemocy miaa Izba poselska

przed noc^ 29. Ten jest pierwszy zarzut który jój

historyk uczyni.

Co byo bezsilne przed rewolucy, jak^ to

w rewolucyi moc mie mogo? Nie w sejmie ale

za sejmem wzio pocztek narodowe powstanie.

Skutki tego daway si postrzega w caym jego

cigu.

Jeden z publicystów francuzkich tak mówi

:

„gdy wadza rozkazuje, ])otrzeba wybiera jedno

„z trojga: albo by posusznym, albo czyni

„przeoenia, albo si zbuntowa." Sejm pi-

tnastoletniego królestwa adnej z tych trzech rze-

czy w swojej porze nieuczyni. Przed rewolu-

cy nieumia sprzeciwi si wadzy arbitralnej.

Nieumia by posusznym carowi, gdy uzna re-

wolucy za narodow. Nareszcie w rewolucyi

dobrze zbuntowa si nieumia, mniemajc, e
monarchi konstytucyjn szóstej czci polskiego

kraju narzucon, ])0\vstanie narodowe zbawi
])Otrafi.

Nie sejm, jako ródo wadzy, rewolucy, ale

przeciwnie rewolucy kierowaa sejmem. Có
std wynikno? Strata czasu, opónienie we
wszystkiem. Opinia zewntrz sejmu ksztacc

si codziennie i postrzegajc wasne zudzenie.
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zacza by przezorniejsza nieli w pierwiastkach

powstania, widziaa niebezpieczestwa, ubolewa-

a, wskazywaa nai'eszcie ludzi, rodki; lecz ni-

gdzie niebdc skoncentrowana, niemajc pra-

wnej wadzy, nieinaczej jak za pomoce, sejmu na

los rewolucyi wpywa moga. Zawsze trzeba

byo dugiego czasu do tego eby nastroi ogro-

mn macliin narodowej reprezentacyi. Sejm

gosu publicznego nieodrzucal, gdy by patiyo-

tyczny: lecz zwylcle kiedy mu zadosy chcia

uczyni lub czyni, ju byo zapóno. Na ne-

gocyacyaci midzy opini a sejmem upyway
najdrosze chwile, pora do dziaania bez slaitku

mijaa.

Powie kto : sejm niepotrzebowa lvierowa re-

wolucy, gdy to staranie zleca rzdom przez

siebie stanoA\ ionym. Ta loilca przywioda nas do

upad]vu! Rzdy wynil^aly z sejmu. W utworze

za sejmowym to si mieci niemoglo, czego

w sejmie niebyo.

Powolno sejmu z jak publicznej zewntrz
siebie utworzonej opinii w tem nawet dogadza
co szkodzio sprawie narodu, a z drugiej strony

opieszao, z jalv to co jej rzeczywicie poma-
gao do skutlcu przywodzi, przechodz wszel-

kie wyobraenie. Spraw rewolucyi czstokro
poktna kabaa wiclirzya. Sejm pod kadym
wzgldem, we wszekiem zdarzenia przez publi-

czn uprzedzony opini, porywany, udzony, nie-
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kiedy nawet przeraany jej natarczywoci, wszy-

stkie prawxlziwe lub podrobione manifestacye

gosu powszechnego, zle i dobre czyny zatwierdza

zwierzchnie, powag narodowej reprezentacyi^

Niechaj to lepiej wyjani nastpujcy przykad.

I tak, naród polski, lud, wojsko, powstao

dla wyjarzmienia kraju z pod obcej przemocy.

Sejm popiesza z uznaniem tego czynu; powiada:

zgoda! Piknie to ze strony wyobrazicieli kon-

gressowego królestwa, i chwalebnie, cho jak

wyej namieniem niepotrzebnie. Wkrótce po-

tem najwystpniejsza i najdowcipniejsza intryga

przedsiwzia wniwecz obróci ten zamiar dyk-

tatur. Sejm znowu powiada: zgoda! I uzna-

wszy wprzód rewolucj^ za rzecz narodow, man-

datem ludu uwica podejcie Lubeckiego, uwica
boja naszych tchórzów politycznych, w dziele

jedynowadztwa Chopickiego, obwarowanem ter-

roryzmem popularnego imienia, majcem wszy-

stkie charaktery kontrarewolucyi. Sejm to uczy-

ni ulegajc wrzasicom obkanycli studentów.

Upywa kilka tygodni. ]\Iyl gówna dyktatury,

przewoka tak zgubna w owej porze, z zaczajenia

na jaw si wychyla. Chopicki, niedawno pól-

boek gminu , upada niemoc stronnilv()w swej

wadzy. „Chopicki zdrajca!" woa opinia. Sejm

powtarza jak echo: „Chopicki zdrajca!" Moe
przynajmniej Izba niewiadomoci wyj z ci-

zldego zarzutu uczestnictwa w tej strasznej kon-
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trarewolucyi? Nie! bya bowiem wczeniej ostrze-

ona, jak myli Chopicki. Jenera Cliopicki

postpi sobie w tej mierze jak naleao uczci-

wemu czowiekowi. Gdy si coraz zblia tei*-

rain narad sejmowych, zdarzya si jedna z naj-

sobliwszych scen naszej rewolucyi. Dyktator

trapiony z rónych stron ponawianemi probami

utworzenia legii litewskiej, której by przeciwny,

niepokojony take przez deputacye Izb z przedsej-

mowych narad, da nakoniec na dniu 17 grudnia,

aby niektórzy czonkowie izby poselskiej i sena-

tu znajdowali si na posiedzeniu rzdu. Tam
przyby osobicie i owiadczy z góry : „Sumie-

,jnie kae mi zapowiedzie panom, i adnych
„innych niemam zamiarów, tylko utrzyma w ca-

„oci królestwo, bo przekonany jestem, e nie

„mona nic innego zdziaa. Mae wojsko pol-

„skie bdzie tylko na jatki Avystawione. Przy-

,,sigem Mikoajo^^•i jako królowi konstytucyj-

„nemu, przysidze mojej wierny bd. Niechaj

„nikt niemyli, e podejmuj si odzj^ska gu-

„bernie polskie; pi-zyrzekam tylko zachowa gra-

„nice królestwa, i nic wicej. Zarczam i kon-

„stytucya bdzie zachowana av caoci, i e odtd
„mie bdzie gwarancy; tego nawet dopn, i
„adne wojsko rossyjskie w królestwie nieposta-

„nie; ale wicej niczego si niepodejmuj, nic

„wicej nieobiecuj : to jest moje wyznanie wiary

„stae i nieodmienne."
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Nic nialo zdziwili si obecni. „Ale tu idzie

„o Lihv i o Wolyii, rzek Zwierkowski, a tani

,,nie masz króla konstytucyjnego; albo szczerze

„albo nic niedziaajmy." — Te wyrazy pobu-

dziy do gniewu dyktatora. Niechcic zawodzi

narodu powiedzia do deputacyi: „Nieprzysze-

„dem tu dysputowa z panami, ale tylko oznaj-

„mid wam moje wiar polityczn." Na jedno

to wychodzio co powiedzie sejmowi : „chce-

„cie mnie jakim jestem to dobrze; a nie, to skla-

„dam dyktatm-, jeszcze czas."

Midzy obecnymi znajdowa si i Lelewel,

Lelewel Ittórego modzie rewolucyjna w War-
szawie i Wilnie, dla jego w uniwersytecie wi-

leskim pooonych zasug, i dla opinii jak zje-

dna! sobie w Litwie, za naturalnego protektora

tej czci Polski uwaaa. Komu bardziej jeeli

nie jemu wypadao popieszy z odkryciem szcze-

rej prawdy przed publicznoci? Kontrarewolu-

cya v/ osobie dyktatora, w obec reprezentacyi

kongressowej Polski, w obec marszaka sejmu, i

prezesa senatu, przyznaa si do rzetelnych za-

mysów swoich, a szczególniej, e gi"anic Polski

kongressowej przekroczy niedopuci. O tem

AYSzystkiem zamilczy uchwalono. Lelewel owia-

dczy, e to nie pierwszy raz syszy; a zatem

pierwej jeszcze nieli deputacya, ledwo nie na-

tychmiast po utworzeniu dyktatury, wiedzia na

co bya wynaleziona; dopuci przecie e i opi-
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nia publiczna i sejm zarówno przyoyli si do

kontrarewolucyi *).

Nikomu, szczególniej za tym któi*zy tlo roz-

poczcia sprawy nienaleeli, którzy moe sobie

jej nieyczyli, a po jej rozpoczciu z najwiksze,

tylko bojani. w sercu i przezornoci, mierzc

siy swoje i rachujc si z wasnem sumieniem,

przyjmowali kierunek rewolucyi, takiej winy jak

Lelewelowi w oslonieniu tajemnic tego co wy-

wieci Chopicki, historya niepx'zypisze. Lele-

wela niewzito u dworu, nie herby, nie maj-
tek, ani nawet wota szlacheckie na sejmiku e-
lechowskim (cho si tem zastawia dyktatorowi,

mówic: „mnie niewywowaly krzyki rewolucyj-

ne") ale mniemanie powszechne, jakoby by je-

dnym z najdzielniejszych reprezentantów Litwy,

w niej naJAviksz wzieto majcych, jednym

z najpotniejszych dziaaczów rew'olucyi, przez

twórców powstania sprawione, (czego nigdy przy-

zna niechcia) przemoc, niejako, posadzio

w pierwszym rzdzie, i we Avszystkich nastpnych,

lubo bez skutku dla rewolucyjnej sprawy utrzymao.

*) Jednym z najosobliwszych u nas fenomenów byo to : e
sejm na tej samej sessyi, na której kontrarewolucyi w dykta-

turze zatwierdzi, uchwali take manifest ogaszajcy niepodle-

go Polski w granicach 1772 wzgldem Moskwy, chocia

dyktatura tylko Polsk 1815 obiecynala. Sejm w tym razie

obudwom stronom dogodzi. Byto dla rewolucyi dekret ycia

i mierci. (Przypis Autora.)
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Co Lelewel inówi w tej mierze na swoje uspra-

wiedliwienie, to go bynajmniej nieusprawiedliwia.

Zdaniem jego , nietrzeba byo objawia sabej

dyktatoi-a strony, dla uniknienia haby w^ osa-

wieniu tego, na którym opinia narodu losy swoje

zakadaa. Niepojmuj jak mona suy naro-

dowi nieosti-zegaj^c go w swej porze o tak wiel-

kiem niebezpieczestwie. Deputacya, przed in-

nymi atoli Lelewel zgwaci w tej mierze naj-

istotniejsze "wzgldy stanu. Ten protektor Litwy

zaczyna swój zawód polityczny w rewolucyi, od

zadania sprawie Litwy miertelnego ciosu. Je-

eli czyj, to Lelewela byo powinnoci zburzy

"Wtedy kontrarewolucy I ubeckiego przez owie-

cenie narodu w inateryi dyktatury, i protestacyi

swojej nada charakter najwikszej jawnoci. Mia
zaufanie modziey; twórcy 29 stawili go nu

swojem czele, by wic do silnym w systemacie

Lubeckiego, kiedy go Lubecki obej wokoo za

rzecz potrzebn dla cara poczytywa, kiedy z nim

razem jecha do Wirzbny dla atwiejszego odpra-

wienia do Moskwy carewicza z wojskiem jego i

artylery, kiedy go Chlopickiemu na ministra

zaleca, jalco osob bardzo wan*) i wiele mo-

*) Z tejto przyczvnv pose elechowski tak dowcipnie bro-

ni! Lubeckiego na sessyi derronizacyjnej. Midzy Lelewelem a

Lubeckim takie zachodziy stosunki : Lelewel mniema e w oso-

bie Lubeckiego, rzd kongressowej Polski zrewolucyonizoica

zdoa; przeciwnie. Lubecki mydli, e w osobie Lelewela rewo-
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gac. Przez zniszczenie tych kontrarewolucyj-

!nych zamachów móg zosta jeszcze silniejszym,

niepokonanym ; móg rozszerzy narodowe po-

wstanie; wola przecie tylko urzdowa. Lele-

Avel mówi: jeeli przyjdzie do wojny, dyktator

pobiwszy Moskali niezaniedba ze zwyciztw ko-

rzysta; sysza bowiem od dyktatora, i w takim

lucy w pole wywie potrafi. Kto kogo oszuka? Lelewel

powiada w mowie swojej na sessyi detronizacyjnej, e Lubecki

'Czynnoci swoj:j w rewolucyi spraw narodow podniós; ale

hstorya, która nie jest sessy reprezentantów kongressowego

kraju, bynajmniej temu nieuwierzy. Powie ona, ze Lelewel,

jak prawie wszystkie popularne u nas osoby, by instrumentem

kontrarewolucyi w rku Lubeckiego, który wiernie suy swe-

mu panu. Francuzi mówi e najtrudniej jest umrze w swo-

jej porze; Lelewel dowiód e trudniej jeszcze jest zoy urzd

w swojej porze. Lelewel od pocztku do koca rewolucyi wyj
z zaczarowanego zakresu wadzy nieumia, aeby za jej granic

zosta potg jiotrzebn do odmienienia ksztatu rzdu, do na-

dania mu wikszej energii i mocy. Lelewel rozumia e mo-

na by wszdzie razem. Systema jego zaleao na tem, aby

by nieprzyjacielem wadzy któr z innjTiii podziela, ale otwa-

rtej z ni wojny prowadzi przez zoenie urzdu nigdy nie-

imia. Biada tej partyi która go za swoje gow przyjmuje:

zawsze j zawiedzie I W rewolucyi wszdzie by razem tojest

nigdzie. Aby nigdy si nieomyli w zdaniu, naprzód nigdy

swego zdania niedeterminuje. Tym sposobem zawsze musi mie
racy. Co on myli, i czego chce? to nie od niego, ale od

innych, których na widoku zamiast siebie stawia, niechaj si

wiat dowiaduje. Bardzo mdrze; bo jeeli ze skutki z tego

si poka, to nie jego wina ; a jeeli dobre, to jemu cze
i chwalal (Przypis Autora.)
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razie niepooyby adnych granic swoim daniom.
Niemasz onierza i statysty dla którego mogo-
by by tajemnic, e Moskwa pod Warszaw,
zajmujc militai-nie zabrane gubernie, jest prawie

niepokonana, a daleko sabsza w Litwie, majcej

w rezerwie kongressow Polsk,

„Trzeba odgadywa rewoucy" zwyka by
mawia Lelewel, jakby niewiedzial czego chciaa

rewolucya, Jakby jej cel móg by dla kogokol-

wiek tajemnic. „Trzeba legalizowa rewoucy"
powtarza jakby legaln niebya. Mówi to jak

myli, a dziaa jak mówi. Tym samym trybem

i sejm postpowa. W caym cigu polskiej sprawy

widzimy go opieszale postpujcego za opini,

któr stara si take jak Lelewel odgadywa^

której wszystkie dziaania jedne po drugich uro-

czycie legalizowa, uznawa. Dla tejto atwoci
uznawania wszystkiego co si stao, nazywaem
by w Warszawie sejm nasz Arielkim kanclerzem

i mistrzem ceremonii narodowego powstania. By
on wród powszechnego entuzyazmu jakby osi

nieruchom, okoo której obracajc si wszystkie

razem koa rewolucyjne, nadaremnie si tary i

psuy.

Pierwszy tedy zarzut obwinia Izby nasze, e
same przez si rewolucyi niezrzdzily, chocia

jak wiadomo, carowie gw^acili ustaw konstytu-

cyjn, chocia czonków Izby polskiej wizili.

Drugi zarzut równie historyczny, obwinia re-
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prezentacj, kongressowej Polski, i mimo naj-

lepszych chci, przywioda do upadku spraw
29, tak uchwag. potwierdzajc kontrarewolucy,

Lubeckiego, jak po upadku dyktatury, drug
uchwa nadajc narodowemu powstaniu ksztat

monarchii konstytucyjnej z ca niemoc jej wa-
dzy, ze wszystkiemi jej fikcy^mi, ze wszystkiemi,

w czasach gwatownego niebezpieczestwa, tak

smutnemi konsekwencyami wewntrznego bez-

rzdu, opiek prawa ubezpieczonego. Std wy-

pyna anarchia w miecie; dla tego potem

z miasta przeniosa si do obozu ; dla tego na-

koniec w obozie, na samym schyku sprawy, z naj-

Aviksz jty szkod, rozporzdzenia sejmowe po-

szanowania niemiay.

Trzeci wreszcie zarzut obwinia reprezentacy

narodow, ze emigracyi niedzieli. Ju oto rok

mija jak onierze polscy av niemaej liczbie zgro-

madzeni na obcej ziemi oczekuj wanych wy-

darze, kture co chwila rozstrzygn mog los

Europy; czemu dotychczas niezebra si kom-

plet poselski wedle sejmowej uchway, która prze-

widziaa ten wypadek? czemu niemasz sejmu

midzy nami dla wewntrznego porzdku w tej

emigracyi bdcej na widoku dwudziestu milijo-

nów Polaków, utrzymujcej w nich bardzo nie-

bezpieczne dla ciemiców Polski oczekiwanie,

a wichrzonój nie jedn kaba, i z rónych stron

zagroonej? Sejm: który wszystko uznawa, nie-

I. 15
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chaj nakoniec uzna najszlachetniejszy akt rewo-

lucyi: postronne tulactwo, i rozpacz w kraju.

Niemasz dzisiaj Polski, tylko albo w tej zagrani-

cznej rozsypce , albo w alu domowym : i jedno

i drugie bez sejmu obej si niemoe. Niechaj

si speni miara naszego przeznaczenia! bo po-

niewa nakoniec sejm a\ dal si w t spraw, po-

winien by wiernym jej szcz.tkom i jej przyszoci.

Sejm równie jest potrzebny emigracyi, jak by
szkodliwy i niepotrzebny rewolucyi. Dzisiaj, kiedy

adnej fizycznej siy niemamy, kiedy niepotrzeba

kierowa operacyami wojska narodowego, wada
wewntrzn i zewntrzn polityk, kreowa wo-

dzów naczelnych ; kiedy niemamy ani urzdów
do rozdawania, ani skarbów do szafowania; dzi-

siaj kiedy juz po raz drugi Polski adn miar
zgubi niemona: dzisiajto sejm jak onierz na

swojm stanowisku u przedniej stray caej ucy-

Avilizowanej Europy niechaj si znajduje. To jego

miejsce. Zacign ten obowizek, i wicie do-

peni go musi, bogdaj nawet dla tego, e to

stanowisko jest i wzniose i historyczne.



List szósty.

Kampania.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 16 Listopada 1832.

Jednaka potrzeba znaglala do powstania prze-

ciwko wspólnemu cieniiycielowi nie om tylko

województw, ale razem z niemi i c.ily kraj polski

bdcy integraln czci moskiewskiego pa-
stwa. Zgubny obrót publicznego interessu to

zrzdzi, i nie om województw, ale tylko dwu-
nasta cz dawnej Polski, tojest polowa kongres-

sowego królestwa, dawaa odpór przez om mie-

sicy od lutego do wrzenia potdze nieprzyja-

ciela. Nigdzie i nigdy w zadnem pamitnóm
zdarzeniu tak krótkie chwile jak u nas po ogo-
szeniu narodowego powstania za bezkrólewie

konstytucyjne, po objciu naczelnego dowództwa

przez Radziwia, nieprzedzielay wikszego za-

wrotu gowy w polityce od wikszej chway na

placu bitew. Godni poaowania statyci, jake
wielkimi bylimy w bojach

!

15*
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Jeden jest tylko sposób uwaania interessii

naszój niepodlegoci co do sztuki wojskowej.

Trzeba go widzie, jak namicnilem w pierwszym

licie, podug tej teoryi pastwa carów: i nie

rozlegle wewntrz massa ziemi, ale obwodem
swego fizycznego i politycznego stepu gro Eu-
ropie. Dla tego, niechaj co chc mówi wielbi-

ciele kampanii Chlopickiego, nieodmieni mojej,

opinii, i sprawa narodowa w pocztkach na tern

jedynie polegaa, eby teatr wojny bez ocigania

si oddali od ogniska rewolucyi. Królestwo

kongressowe dla najprostszej loiiii militarnój ni-

czem innem by nie mogo tyllco rezerw, arse-

naem powstania za Bugiem. W takiem przy-

puszczeniu Moskwa musiaaby wojowa z swojóm

raison cUetat, tojest z obwodem przeciwlco niej

samej obróconym przez powstanie przeszo omiu
milionów naszych wspóziemian.

„Jeeli pobijemy Moskaów pod Prag" rzeki

jednego razu Chopicki do Lelewela, „wtedy

pomyl o guberniach." Nie byto plan natchnio-

ny przez dowiadczenie, ale przez rozpacz, której

charakter znamionuje pierwsz epok naszych

dziaa wojennych. Któ móg tuszy sobie, e
przypuciwszy Dybicza pod Prag tale porazimy

czterdziest tysicami niedowiadczonego onierza

przeszo sto tysicy Moskaów (najmniej bowiem

150,000 powinnimy si byli spodziewa) zajmu-

jcych ju militarnie i cay prawy brzeg Wisy
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i polskie gubei'nie, e si gwaltownemi pocho-

dami, w nieadzie, ze strat, caej artyleryi i ba-

gaów cofa bd musieli?

Przejcie z dziaania odpoi'ncgo do zaczepnego

wród takich okolicznoci po dwumiesicznej

zwoce w kraju ze wszech stron otwartym, byto

dla powstania narodowego projekt daleko zuch-

walszy nieli pocztkowy zamiar rewolucyonistów,

którzy si z czciami wojska polskiego obces-

sowo rzuci chcieli na zimowe stanowiska mo-

skiewskie.

Dybicz samem wkroczeniem wojsk swoich

opanowa prawy brzeg Wisy ; zaj cztery woje-

wództwa prawie bez wystrzau: augustowskie,

pockie, podlaskie, i lubelskie, nam zostawujc

drugie cztery na lewym brzegu.

Taki pocztek wojny stanowczy wpyw wy-

war na jej dalsze koleje. Od tego momentu

zaczyna si oblenie rewolucyi, które trwao a
do wzicia stolicy, gdzie si rewolucya wszcza,
zkd robia wycieczki, gdzie z Avycieczek wra-

caa jak do ojcowskiego domu, skd nakoniec

gdy jej gód pocz dokucza, wywdrowa mu-
siaa, aby si rozproszy i tua po caym wiecie.

Oblenie i wycieczki mniej wicej szcz-

liwe które wyobraa sobie trzeba w kolosalnym

rozmiarze, stanowi charakter calój wojny pro-

wadzonej na prawym i lewym brzegu Wisy.

Dla tej samej przyczyny, skoro tylko w skutku

k
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kontrarewolucyi dziaanie wojska nieprzyjaciel-

skiego osabio, nakoniec rozerwao zwi,zek ja-

ki powinien b^^ zaciodzi midzy t czci
kraju i guberniami, nic nam innego po tem wszyst-

kiem niezostaAvao tylko uwaa czstkowe po-

wstania w tych guberniach za odsiecz w tyle armii

nieprzyjacielskiej, i do tego wszystkie nasze wy-
prawy stosowa.

Obaczymy jak ta ostatnia prawda przez wo-

dzów polskich bya zrozumiana: nieprzyjaciel ma-

jcy przed frontem Wis i armi polsk, w tyle

powstaców mogcych go ogodzi i niepokoi,

a z boków bota i lasy, otwiera dla talentu sze-

roki zawód.

Batalie grochowskie s pierwsz i najpik-

niejsz scen oblenia: caa zaoga wychodzi

z twierdzy i waln bitw wydaje nieprzyjacielowi.

Dzie 25'' lutego wzbudza powane rozmylanie:

jedna wiar temu wszystkiemu co powiedziaem

o skadzie pastwa carów, o stosunkach Polski

z Moskw, to i ze wzgldu koalicyi. W bitwie

19*^ lutego zwanej wawersk, centrum Dybicza,

80,000 Moskaów pod zason stu kilkudziesiciu

dzia wytoczonych na wzgórza przed lasem za-

mykajcym plac boju w ksztacie pókola, potyka

si bez adnego skutku od rana do wieczora

z caóm regularnem wojskiem polskiem. W bitwie

25^° lutego widoczniej jeszcze pokazaa si i dziel-

no nasza i niemoc nieprzyjaciela. Wódz mo-
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skiewski czy swoje prawe skrzydo ze rodkiem
;

przeszo sto tysicy Moskaów wprowadza do

boju. Polacy swego lewego ski*zyda w tym

w^ielkim momencie niemaj, na odwodzie. Prze-

szo czwarta cz ici si opodal si wasa bez

udziau w gównej akcyi. A zatem mniej nieli

trzema czwartemi czciami dotrzymuj placu

caemu nieprzyjacielowi, i tym oporem odnosz

j^amitne w dziejach sztuki wojennej zwyciztwo,

z którego korzysta Wisa im niedopuszcza. Po
tej rozprawie zaoga przez most wraca do twierdzy.

Caa czynna armia moskiewska, to wszystko

z okadem na czem Moskwa staa w owej porze,

bo z najodleglejszych koczyn cigano posiki,

znajdowao si pod Warszaw. Rewolucya nie-

ulega. Ju wtedy by car, ze tak powiem, jedn
stop za granicami Europy.

Po tych krwawych walkach Skrzynecki wzi
komend nad Avojskiem wsawionem ju dzieami

niezrównanego mztwa, ale bardzo strudzonem,

AV czci rozbitem. Niemia on wielkiej ufnoci

w dalsze povvodzenia naszego ora. Zaszczyt

który jego, najmodszego z jeneralÓAv, spotka na-

zwa cierniow koron. Obejmujc dowództwo

rzek te pamitne sowa w rzdzie : „obiecuj

wietny grób wykopa dla armii polskiej."

Los yczliwy sprawie narodu polskiego, ca
usilno sw^oj w to pooy, aeby nasamprzód

uczyni niepodobnm dla Skrzyneckiego uiszcz-
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nie si z tej obietnicy, a potem przynajmniej

bardzo trudnem.

Skrzynecki organizowa przez cay marzec

zaczepne wyprawy. Umiskiego z oddzielnym

korpusem posa w pockie. Inny korpus pod do-

wództwem Dwerniclvieo;o ciajja wtenczas ledwo

nie cae. baczno Dybicza ku poudniowi kró-

lestwa. Tamten Icu Litwie, ten ku Woyniowi
myl narodu obraca. Nie móg wódz moskiew-

ski po bitwach grochowskich myli o przepra-

wie przez Wis w ])ockiem. W tym celu mu-

siaby na pónoc królestwa teatr wojny przenie,

a tm samem narazi swe komunikacye. Jedn
z najwaniejszych korzyci jakie Dwernicki od-

niós byo to, i w obozie moskiewskim mniemano,

e ma wil^sze siy nieli je mia w istocie. Wic
tak obrotny i szczliwy onierz móg albo w tyle

armii nieprzyjacielskiej dziaa, i chroni si w ra-

zie przemagajacej siy pod dziaa Zamocia, albo

kadej chwili wpa na Woy i* Tak rozumia

Dybicz poniekd i susznie. To zmusio go usu-

n, z pod Pragi znaczn cz si swoich, i

w poudniowej czci królestwa szuka punktu

do przeprawy przez Wis. Rozwin si on po

walkach lutego na wielkiej przestrzeni od Ra-

dzymina i Okuniewa a poza Wieprz, w obliczu

wojska polskiego, zgromadzonego w^ Warszawie

i mogcego co chwila wypa z Pragi w czter-

dzieci kilka tysicy. „By to traf tak szcz-
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liwy" pisze Prdzyski, „jaki si. w kilka wieków

zaledwie raz zdarza. Ten jeden bd Dybicza

powinien by nam nasz byt zapewni." Takie

pooenie wojsk nieprzyjacielskich natchno na-

koniec Skrzyneckiego szczliw, myl: w nocy

z 30 na 31 marca wyciela som most pragski,

eby turkotu dzia nie byo sycha, i we mgle

porannej zdobywa warown pozycy Gejsmara.

Potem rozprasza korpus Rozena pod Dbem-
Wielkiem. Moment by trafnie obrany. Kiedy

bowiem to si dziao pod WaAvrem, tylna stra

Dybicza opuszczaa stanowisko swoje w Latowiczu

zdajc a gówn armij, która w zamiarze przej-

cia Wisy ju si bja bai-dzo oddalia od Gej-

smara i Rozena. Feldmarszaek rozumia e z tymi

ostatnimi gwardye si pocz; lecz ich pochód

opónia wypi'awa Umiskiego.

Do znakomitych czynów Skrzyneckiego w pier-

wszej epoce militarnych dziaa naszych, policzy

trzeba to wietne rozpoczcie drugiej czci kam-

panii. Wojna odmienn posta przybraa. In-

sui-ekcya w guberniach polskich omielona naj-

pierwej lwim oporem naszego wojska, a nastpnie

t pomyln wycieczk moga nagle podnie
gow swoj. Dybicz w bagnach majc przed

sob zwycizkie puki polskie, odcity od gwar-

dyi, zagroony za I3ugiem powtórnie postrzegl

swe zamysy wniwecz obrócone. onierze jego

byli zdemoralizowani. Reputacya zabalkaskajak
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cie przemina. W Warszawie duch si wzmóg

:

powikszay go codzienne kolumny moskiewskicli

jeców, zdobyte sztandary, dziaa.

Kwiecie orzewi spraw. Nigdy pooenie
cara nie byo krytyczniej sze.

Ale od tego momentu wszystko nieledwie tak

si dzieje w gównej kwaterze polskiej, jak trzeba

byo, eby to pooenie uczyni naprzód mniej

lotpliwem, a potem coraz korzystniejszem.

Od tego momentu zwycizca pod Dobrem,

Wawrem, i Dbem Wielkiem zaczyna militarnie

i politycznie podkopywa spraw, które, sam wy-

pogodzi; wasn, rk, obrywa on listek po li-

stku z wieca sawy, który mu wdziczni rodacy

uwili, a który zwidl tak prdko jak si by
rozzieleni.

Rozbicie szóstego korpusu nieprzyjacielskie-

go nastrczao sposobno powetowania szkody

zrz,dzonej w sprawie naszej dwumiesiczn kon-

tfarewolucyjn przewok. Skrzynecki porazi-

wszy Rozena nie korzysta z popochu moskie-

wskiej armii. Zamiast uderzy na ni ca mas-

sa, zatrzyma si w Kauszynie; nastpnie cae

dni traci w Siennicy i Latowiczu, Chrzanowski

ze Skaryskim *) stojc ze sab si w obliczu

*) Z pisma Prdzyskiego podanego dnia 21 lipca do ob-

janienia pierwszej deputacyi sejmowej, która rozpozna miaJa

czynnoci naczelnego wodza.
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Dybicza zyskali przekonanie, e mona go byo
znie ze szcztem stanwszy przed nim w kilka-

dziesit tysicy. To zdanie i Prdzyski dzieliL

Bitwa pod Iganiami w dziesi dni po tych wy-

padkach stoczona z Rozenem, który jii istnie

nie by powinien, adnego wpywu nie mlala

na los kampanii. Wojsko polskie po tej rozpra-

wie znowu nieczynnie, i to kilka tygodni obo-

zuje pod Kauszynem w silach nieprzyjacielskim

prawie równych*) Ze Dybicz nie czul si na

mocy, to okazyway potne okopy, któremi swój

front zakrywa. Móg Skrzynecki, gdyby by
nie w}i)rawi Chrzanowskiego, cignwszy nad-

to kilk nagemi marszami wiksz cz kor-

pusu Dziekoskiego przez Potycz, attakowa

Dybicza nawet wiksz liczb. Wtedy porzuci-

wszy szoss i kierujc si na most pod Potycz,

byby okry okopy niepi*zyjaciela, który pobity

zostaby wpdzony na bagna Kostrzynia, Mu-
chawca i Liwca otaczajce jego obóz, gdzieby

musia straci artylery, a dalej jego niedobitki

zostayby zapdzone za Bug w kierunku w któ-

rym adnego mostu nie mia. Zwyciztwo takie

prowadzio nas prosto nad Berezyn, na Woy,
otwierao nowe kraje, nowe zasoby do dalszego

prowadzenia wojny**).

*) Sowa Prdzyskiego.

**) Ibidem.
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Poniewa tak gienialny strategik jakim jest

Prdzyski, ten plan dziaa zaleca, trzeba go

byo sucha. Pr,dzyski wszystko widzia w wiel-

kich massach : on jeden w gównej kwaterze na-

szej poj^ gboko t pi-awd, e aby wywie
spraw 29 z stanu oblenia w czterech woje-

wództwach, tojest aby jej upa niedozwoli, na-

leao nam koniecznie podci^gn. pod najpierwsze

wojskowe wzgldy powstanie omiu milionów

Polaków w guberniach ; on jeden podawa do

tego rodki olbrzymie, ale jedyne. Jak wszdzie

i zawsze, tak te i t. ra, zdarzyo si e wiel-

kie myli nietrafiy do przekonania tych, którzy-

by je wykona mogli. Wzrok Skrzyneckiego za

Bug nie siga: odrzuci on zdrowe, rad Pr-
dzyskicgo; odrzuci równie zbawienny projekt

Umiskiego, który chcia Bug przej pod Gran-

n, i w tym celu zrobi nawet, cho nieupowa-

niony, stanowczy ruch ku Sokoowi; jak, za
wag przywizywa do powstania na Woyniu,

to podobno najlepiój okazuje, e si tam rzuci

kaza Dwernickiemu w 1,500 konia! A jednak

poowa tych 8,000 które z gównej armii odpra-

wi pod Chrzanowskim dla zastpienia straty

korpusu Dwernickiego, oddana pod jego komen-

d w swoim czasie bya wicej nieli dostateczna

do ocalenia insurrekcyi woyskiej, tojest do za-

pewnienia niepodlegoci narodowi polskiemu.

Niesprzykrzyo si fortunie pobaa Skrzy-
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neckiemu : pozwalaa mu ona kilkotygodniow^ nie-

czynno w Jdrzejowie, strat nawet korpusu

Dwernickiego, sowicie nagrodzi wypraw, prze-

ciwko gwardyom. Skrzynecki postanowi nako-

niec znie wybór wojska moskiewskiego, osta-

tnie, rezerw. Chrzanowski otrzyma rozkaz ope-

rowania w tyle i z boku nieprzyjacielskiej armii

;

raz dla tego, eby jak Dwernicki w marcu przed

wycieczk, pod WaAvr, cign uwag Dybicza

ku poudniowi, a powtóre, eby trzyma w re-

spekcie oddziay Krejtza i Dawidowa. Zjawi

si niespodzianie Chrzanowski w Kocku dnia S

maja; d. 11 juz by w Zamociu; d. 13 Dybicz

o tern si dowiedzia. Feldmarszaek t, ra,
przezorniejszy z dowiadczenia, pomyka si na

rekonesans ku Jdrzejowowi, dla zbadania co

myli wódz polski ? Lecz po utarczce z grena-

dyerami naszymi wraca na swoje warowne sta-

nowisko pod Siedlce. Zdawao mu si i mia
do czynienia ze Skrzyneckim, kiedy A.en. od 24

godzin z gównemi siami swemi ju by prze-

szed Bug pod Slerockiem, a jeneraowi Umi-
skiemu nie tylko to sekretne poruszenie, ale i

stolic osania kaza. Nieraz Napoleon rzuca

si wszystkiemi silami swemi na cz nieprzy-

jacielskiego wojska; to samo czyni i Cezar.

Ten tedy manewr byby godny najwikszego wo-

jownika, gdyby by równie zrcznie wykonany

jak pomylany i zaczty. Lecz Avódz nasz pod
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nieszczliw rodzi si planet, zaspion na

ruin Polski. Dopadszy o wystrza dziaowy
gwardye pod Nadborami, na mil od niadowa
zatrzymuje si tu przez cay dzie (19 maja)

chocia rapportaUmiskiego i Lubieskiego oznaj-

moway, ze Dybicz jeszcze nie ruszy z pod Ka-
uszyna, chocia Sacken nie móg w czasie bitwy

ruszy zomy i opanowa Ostroki, poniewa
po zniesieniu gwardyi pod niadowem musiaby
nazajutrz bro zoy ! Nastpna pogo ze nia-
dowa pod Tyliocin bya daleko niebezpieczniej-

sza nieli zwoka pod niadowem, bo kompro-

mitowaa nietylko zamiar tego kolosalnego ruchu,

ale i los armii polslciej, a z ni byt narodu.

Kto trzydzieci mil odskoczy od podstawy

swych dziaa, niechaj szybko Avraca eby nie-

by odcity. To si Skrzyneckiemu nie zupenie

udao. Dybicz wykonawszy jeden z najwikszych

forsownych pochod<iw, jakich tylko Moskale za-

pamita mogli, wpad na most Ostrocki razem

z tyln stra ubieskiego. Dla czego wódz

naczelny w nocy z 25 na 26 maja nie cign
ubieskiego na lewy brzeg Narwi, dla czego

uiespali potem mostu, dla czego Giegudowi
prusk granic w pockie cofa si niekaza, ale

pój bez amunicyi na Litw? Tego nikt nie

pojmie.

Bitwa pod Ostrok zamaa moraln sil

narodowego powstania, zdepopularyzowaa na-
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czelnego wodza, przerzedzia starych onierzy,

pozbawia nas najdzielniejszych oficerów. W tym

dniu fatalnym, sami (jak si energicznie wyraa
Prdzyski w licie pisanym do Chopickiego)

rozbilimy naaze trzydzieci tysicy o kilkana-

cie tysicy nieprzyjacielskiej piechoty, albowiem

wiksza cz armii Dybicza i gwardye byy
nieczynne za rzek. Sprawa osabiona tyle, kl-

skami chwia si poczyna! Jedne niepowodze-

nia z drugich wynikaj. Korpus Gieguda,

10,000 wyborowego onierza, przepada jak pie-

rwdj Dwernickiego, lubo z innej przyczyny. Te-

raz dopiero Woy i Litwa staj si dla nas

urojeniem! Skrzynecki ])0 tych wypadkacli -
da zmiany rzdu. Trzeba przyzna, e mia do

tego bardzo suszne powody: rzd który mu tego

wszystkiego dokona pozwoli, powinien by by
dawno zmieniony.

Po bitwie ostrockiej niecofn si Skrzyne-

cki do oszacowanego obozu pod Modlinem, ale

do Pragi. Obliczywszy si postrzeglimy z naj-

wikszem zadziwieniem, e byo jeszcze okoo

50,000 wojslca gotowego wystpi w pole*). Na-

leao, nie tracc czasu, uda si z t ca massa

przeciwko gównej armii nieprzyjacielskiój, aeby
przez jej pobicie ratowa Gieguda, a tem sa-

mem spraw. Giegud zostawiony samemu so-

*) Z listu Prdzyiiskiego do Chopickiego.
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bie poród przemagajg,cych sil nieprzyjacielskich,

bez skadów ywnoci, bez dostatecznej animu-

nicyi musia prdzej czy póniej uledz; zniesie-

nie za jego wszystkie siy moskiewskie obracao

przeciwko Skrzynecliiemu ; co gorsza, zupenie

Litw poskramiao. Poczone korpusy Janko-

wsldego, Ictóry sta pod Dbem, i Dziekoskiego,

który móg spiesznym pochodem pi*zeprawid si
przez Wis pod Potycz,, przeszo 20,000 wy-
noszce, wzmocnione kilk bateryami, powinny

byy zaraz po batalii Ostrocliiej rozpocz za-

czepne dziaanie przeciwko kolumnom Krejtza

cigncym wanie z lubelskiego do Ciechanowca

i Zambrowa nieraz w kilkodniowych ostpach.

Rozbicie tych kolumn zapowiadao niepochybn

zgub Rydigerowi, którego szcztki musiayby

wpa na Wis i na Chrzanowskiego stojcego

zawsze pod Zamociem. Tymczasem wojsko pol-

skie do 30,000 skompletowane, powinno byo
w dziesi dni po swoim powrocie trzyma nano-

wo pole przed Modlinem, a obozujc w obec

gównej armii nieprzyjacielskiej paraliowa j,
ile e nie wicej jak 40,000 liczya po wyprawie

ostrockiej i wysaniu czci wojska za Giegu-

dem*). Nigdy talentowi wojskowemu nietrafiaa

si zrczniejsza okazya naprawienia tylu, po-

*) Pod Ostroka pado 10,000, za Giegudem wyprawili

drugie dziesi.
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przednich bdów! Lecz wiary w skuteczno

tych zaczepnych manewrów nikt niezdolal wyne-

gocyowa u naczelnego wodza.

Wiadomy jest rezultat wyprawy przeciw Ey-

digerowi, który si tak wymkn nieszczliwemu

Jankowskiemu, jak pierwej naczelnemu wodzowi

W. X. Micha z gwardy, pod niadowem. By-

oto ledwie nie ostatnie przymilenie fortuny chc-

cej nas koniecznie ratowa. Rozlega sie nare-

szcie w stolicy okrzyk zdrada! Na ten okrzyk

Skrzynecki odpowiada fortelem. Kae areszto-

wa Jankowskiego i Bukowskiego, ale nie za

wypraw ])rzeciw Rydigerowi ; wcale za co in-

nego! Za prawdziwe czy zmylone doniesienie,

e ci dwaj jeneraowie nale, do konspiracyi

w porozumieniu z Moskalami. Pojmuj ten wy-

bieg znany w sztuce stanu : rzdy przycinione

ogromem publicznej niedoli i niechci staraj si

czasem odwróci od siebie uwag opinii przez

zmylone spiski. Ale uciec si do tego opaka-

nego rodka wród owych okolicznoci, kaza
oprowadza Hurtiga po idicach Warszawy, ob-

woywa zdrad urzdownic, niebyo to rozrzu-

ca nasiona nocy 15 Sierpnia, które w krotce potera

tak wybujay? Có innego zrzdzio t kryzysjeeli

nic stan konstytucyjnego bezrzdu coraz cilej ob-

leganego w skutku inilitarnycli uchybie naczelne-

go wodza, który nakoniec w t anarchi samoclicc

przed zoeniem buawy zaszczepi podejrzenie?

16
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W historyi tj kampanii, kt(n*ej rys ogólny

tylko i bardzo niedokadny mogem fu rzuci,

obliczono s krytyczne momcnta dla cara. Nic-

by on ani razu w tak szczliwem pooeniu, eby
dla slusznyci powodów, nawet na kilka dni

przed wziciem Warszawy, nawet na kilka go-

dzin przed odprawieniem Ramoriny ze stolicy,

niemóg samemu sobie wróy najsmutniejszego

koca t(''j wojny. Rewoucya 29 niewziwszy

excentrycznego popdu, przymuszona po dwu-

miesicznem opónieniu broni si w obliczu

Warszawy, dopenia tego obowizku z honorem

dla ora polskiego. Na poach grochowskich

zostaa wielk, bohatyrsk. Wycieczka pod Wawr
moga naprawi szkodo zrzdzon przez kontra-

rewolucyjne matactwo. Zniesienie gwardyi mo-

go powetowa kilkotygodniow nieczynno wJ-
drzejowie, i wojn z Polsk zdepopularyzowa

_ w Petersburgu. Zaczepne kroki po bitwie ostro-

ckiej, zniszczenie Rydigera, zdaway si by
przez los wymylone dla sprostowania tych wszy-

stkich uchybie. Nigdy niebyem ateuszem, ale

rozpamitujc te zdarzenia zostaem pobonjMii.

Wierz w wit^^ch patron('>w polskiego ki'aju.

Zawai']i oni w niebie przymierze midzy so-

b dla zbawienia nas na ziemi mimo naszej

woli. lvada z tych okazyj, gdybymy z nich

korzysta niezanicdbali, wyrzucaa z Europy ca-

rstwo Moskiewskie. Powstanie ze wszech stron
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otaczajc armi Mikoaja przygotowywao jej los

Laokoona midzy Wis i Bugiem. Nareszcie

gdy to wszystko bez skutku mino, jeszcze je-

den rodclc pozostawa: mona byo Mosltw wy-

sadzi w powietrze z poow Warszawy, i zagrze-

ba j w gruzaci stoicy. Ten fina byby go-

dny nocy 29! Lecz adna monarciia lionstytu-

cyjna, adne bezliróewie tale górnie nie myli.
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o rewoliicyi spoecznej w Polsce.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 23 Stycznia 1833.

W konstytucji trzeciego maja trzeba Avidzie

dwie czci oddzielne. Pierwsza, poniekd tylko

czasowa, stanowi wadz; druga dalej wchodzi

w istot narodu, i caa jego przyszo zajmuje.

Nietylko ta wiekopomna ustawa poprawiaa ksztat

rz,du w Polsce, zamieniajc tron od Jagiellonów

elekcyjny w dziedziczny, nadajc potrzebn moc
wadzy wykonawczej, sowem powcigajc roz-

pi-zeaie które rzeczpospolit postawio nad prze-

paci; lecz razem wprowadzaa wielk reform

w porzdku spoecznym polskiego narodu. Co
do tego ostatniego wzgldu, sejm czteroletni by
sejmem rewolucyjnym : przeczul i uchwali rewo-

lucy socyaln bez rozlewu krwi bratniej , bez

przymusu ze strony tych klass które niemiay

adnej przewagi, których stan ta rewolucya ule-

pszaa czci od razu, czci przez stopniowe

rozwinienie praw majcych na celu interes i u-
li. 1



pene z czasem przeksztacenie wielkici mass ki-a-

jowój ludnoci. Dzisiaj to osobliwie, poniewa
tylu znalazo si reformatorów Polski, tylu archi-

tektów jój przyszej spoecznej budowy, wartoby

rozway co nasi poprzednicy zdziaali w tej

mierze, jak pojli spraw ogromnój wikszoci
narodu, jak w Polsce pojli rewolucy socyalnsjl

Jeden stan uprzywilejowany, szlachta przez wieki

samowadna w- Polsce, oligarchia z królów zo-

ona, bo kady choby najuboszy szlachcic móg
zosta królem, i na znak tego nosi w herbie

swoim duków i królów koron, najstarsza dosto-

jestwem i zasug arystokracya w Europie, co

to niegdy przez podnioso serca, przez dum
niepozwalaa zasiada z sob w jednej radzie

udzielnym panujcym xitom Kurlandyi i Prus,

liospodarom Multan i Wooszczyzny, arystokra-

cya w massie bez szczeblów feudalnej hierarchii,

bez patrycyatu w patrycyacie, równa w sobie,

za sob gax-dzca Avszystkienii mitrami, wszyst-

kiemi orderami, za nic majca w porównaniu

z sob wszystkich na wiecie hrabiów, markizów

i baronów, rycerska, ziemiaska, zbrojna i konna

w caym wieku porednim dla obrony wasnego

kraju i caego chrzeciastwa : tento stan w sej-

mie czteroletnim postanowi nie by duej wy-

cznym stanem, kast, zrzek si prerogatywy

przez rozcignienie jj do massy, waciwie po-

dar dyploma szlacheckie nikomu niewzbraniajc



by szlachcicem, komuby si nim zosta podobao.

Ta jest wielka myl sejmu czteroletniego; te s,

pierwiastkowe zarysy spoecznej rewolucyi av Pol-

sce, od której ani na jeden moment odstpi nie-

niozemy mówic czy piszc o regeneracyi so-

cyalnej naszego kraju. Xistwo warszawskie i

królestwo kongi-essowe nie stay na tym gruncie

historycznym; kodex Napoleona, i konstytucya

Alexandra byy, s, i zawsze bd obce Polsce,

do której tylko z wierzchu przylgny. S to,

jak mówi Woronicz, rzeczy niejyrzylejyne do ziemi

naszej. Dla tego tych dwóch epok bytu Polski,

skdind tak pamitnych niegodzi si uwaa
(nawet pominwszy istotne wzgldy jeograficzne)

za dalszy cig ycia og('>lnego, które w narodzie

naszym, jako potdze w sytemacie innych potg,

ostatnie rozbiory kraju przerway.

Na nieszczcie, a moe przeciwnie yczliw-

szem zrzdzeniem losu jak mniemamy, przypada ta

rewolucya uchwalona wol reprezentantów narodu

w najuciliwsz por dla Polski. Dziao si to,

kiedy po pierwszyjn rozbiorze kraju grozio nam
nowe równie wdelkic niebezpieczestwo ze strony

ociennych mocarstw, ze strony Moskwy, która

dla wasnego interessu, eby w drugim rozbiorze

niedozna adnej przeszkody, zamiei'zaa przemoc
utrzyma anai'chi zagwarantowan przez siebie

w skadzie wewntrznym rzeczypospolitj. Z tern

wszystkiem adne zgromadzenie prawodawcze, czy
1*



w przeszych czy w nowszych czasach, niepost-

pilo sobie tak m,drze i miao jak sejm cztero-

letni w uskutecznieniu ród takich okolicznoci

tak wielkiego przedsiwzicia. Polska na kilka

chwil przed zagada, polityczne, zebraa w jedn^

tre cae swe jestestwo , oszacowaa je i pomno-

ya. Naród polski wzmóg si wtedy naksztat

atlety dobiegajcego do kresu, i czego nigdy

nikt dostatecznie niewypowie, odmodnial tracc

byt udzielny, i energiczniej Avyrazi swego ducha

konajc, nieli inne narody w pocztkach swoich

albo we wzrocie.

Sejm czteroletni, jeeli w to zajmiemy wszyst-

kie miejscowe i postronne zdarzenia, które go

tak pamitnym czyni, osobliwie za, jeeli co
wicej widzie zechcemy whistor^d wasnego kraju

nieli w historyi innych wspóczesnych ludów,

W3'warl dobroczynny, potajemny, prawie cudowny

wpyw na póniejsze lata i do dzi dnia Avywie-

ra go nieprzestaje. Dzieem jego dotychczas

yje Polska, jak niegdy w patryarchalnych cza-

sach ludzie wiek swój rodzicielskióm przeduali

bogosawiestwem. Jemuto winni jestemy, co

moe samym sobie przypisujemy z chlub Ava-

ciw modym pokoleniom pozywajcym dzia-

dowsk pucizn: t stao w zej doli, kt<')r

si pysznimy, to jestestwo dotd niewybadane

przez adnego filozofa,którem ca massa, calemi

milionami naszego rodu trzymajc si av rodku



midzy zniszczeniem i bytem , ani si tamtemu

da pokona, ani tego odzyska niemoemy. Pol-

ska przestaa by potgg, polityczna- w systemacie

potg europejskich, ale nie przestaa by narodem

w gronie familijnem narodów tej czci wiata.

Któ to sprawi? Jeden moment entuzyazmu i

reflexyi nagle rozbyniony pod koniec jej tysi-

cznoletniej historyi! Którego dnia zmierzch by
tak pikny, i tak zaspiony? Dot^d nam przy-

wieca jego jasno, dotd jeszcze nieucichy jego

burze. Rozmyla ustawicznie po rozerwaniu

czci jakimby je sposobem znowu zwiza w jedne

cao , po zmienieniu ze sceny politycznej pro-

wadzi zacite wojny z vilvOronowanymi rozbój-

nikami, a ile razy w kraju szczcie niesiiyo,

Avybiega tumami za granic, wszdzie gin za

Ojczyzn z garci ojczystj ziemi w torbie, nie-

zwtpió w tej cikiej i dugiej próbie e jest Bóg
na niebie: pytam si, któ nas tego wszystliiego

nauczy , kto nam uyczy potrzebnej mocy do

wytrwania w tym stanie przez cae lata i dzie-

sitki lat? Czybymy mogli znie tyle, i tego

wszystkiego dokaza nieodrodziwszy si pi'zed roz-

biorami, bez owej reorganizacyi politycznej i so-

cyalnej, któr uwici dzie trzeci maja, Ictór

zbudowa now Polsk mocniejsz nieli przed-

tem bya? Tak jest, dotd yjemy tern odbudo-

waniem, tem tyllvO odnowieniem na duchu, i ta

jest wielka tajemnica naszego bytu, naszego rodu I
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Wiara niezgwalcona uporem przeciwiestw sil-

cych si na to ebyj koniecznie osabi, i Pol-

ska prdzej czy póniej bdzie niepodlega; ta

wiara ludu, bez której juby podobno nikt po

polsku niemówil w Prussiech, Austryi a tym
bardziej pod panowaniem moskiewskich carów,

tem jedynie si utrzymuje co bezporednio nasz

upadek poprzedzio. Czyby lud wierzy w Polsk,

czyby gin dla niej tysicami na wszystkich po-

bojowiskach Europy, gdyby Polska umierajc

niepamitaa o nim, gdyby mu niebya zapisaa

testamentem pewnego udziau w prawacli oby-

watelsliich*)? A zatem tego wanie o co mu si

*) Jak t niyi51 rozwiiic^ Kociuszko w powstaniu 1794 roku

dowodz nastpujce jego x-ozporzadzenia ogoszone dnia 7 maja

t. r. w obozie pod Polanicami. Artyht Iszy. „aden waci-

„ciel gruntu niemoe odj chlopowi tej roli ktcJr uprawia,

„jeeli zadosy czyni obowizkom przyczonym do jej posia-

,,dania. Art. 2gi. Kady chop jest wolny osobicie; moe tam

„osi gdzie mu si podoba, za uwiadomieniem o tem kom-

„missyi porzdkowej." Zmniejsza nawet Kociuszko w tem

samem rozporzdzenia paszczyzn sposobem nastpujcym;

Art. oci. „Kto sze dni odrabia na tydzie, cztery tylko odtd

„bdzie odrabia, a kto j przez pi dni odrabia, tylko przez

„trzy dni bdzie pracowa." Dalej z czterech na trzy, z trzech

na dwa, z dwóch na jeden, a z jednego dnia w tygodniu, na

jeden we dwóch tygodniach zmniejsza. Najuroczyciej zapewni

stan wiejski, e prawa jego po odzyskaniu niepodlegoci, zu-

penej odmianie podpadn, w duchu czteroletniego sejmu. Jako

zdrajc Ojczyzny ogasza kadego ciemic chopów. Czy
wreszcie nieusankcyonowa tytuu wspólnej z panem wasnoci



dzisiaj dobija ka wojn domow ci z pomidzy

nas , którym ua nieszczcie zdaje si , i nikt

przed nimi o interessie mass, o rewolucyi spo-

ecznej w Polsce niemylil.

Fizyonomia czowieka umierajcego gwato-

wn mierci w sile wieku, niezmienia si zaraz

po mierci: przez czas pewien zostaj te same

rysy, nawet te same gsta, osobliwie jeli si bro-

ni. Polska umieraa na rku Kociuszki z xi-

g swoich prawodawców. Jej ostatnie wejrzenie

byo prawdziwie ojcowskie : przypuszczaa do repre-

zentacyi mieszkaców podupadycri miast, zwiasto-

waa milionom ludu wiejskiego pikniejsz przy-

szo! Jej ostatnim gestem byo porwa si do

broni przeciwko obcenni gwatowi, który niena-

widzi ustawy trzeciego maja, bo si jej lka,

bo wiedzia e Polska trzeciego maja wkrótce

staaby si potnem mocarstwem na pónocy.

Upadlimy wic po odrodzeniu si, w obronie

rewolucyi socyanej, najsprawiedliwszej i najm-

drszej w omnastym wiel^u. Kociuszko walczy

dla Polski trzeciego maja; nastpne powstania

innej Polski niemogy mie na celu. Niemasz

przerwy, niemasz przeslvok(')W w yciu narodu:

gruntu z którego chop si ywi robic za paszczyzn?

TylliO nastpne nieszczcia kraju, i gwatowne reformy obcyci

rzdów, przymiy te wyobraenia i niedozwolily rozwin praw

narodowyci.



jestto cig ustawiczny, acuch któremu adnego
ogniwa odj niemona. Polska wskrzeszona, od

tego punktu zacznie nowe ycie jako potga, na

którym przestaa by potg polityczn ; odyje

w tej godzinie w której umara, przebiegajc

wszystkie nastpne momenta do dnia dzisiejszego,

moe tylko prdzej nieli je j)rzebiegly inne na-

rody. Co do wewntrznego stanu swego, jako

budowa spoeczna , zmartwychwstanie , bdmy
pewni, w tej samej szacie jak przywdziaa trze-

ciego maja.

To wynika z natury rzeczy. Powstanie 29

nie wzio skutku dla tego jedynie, ze niepojto

u nas tej wielkiej prawdy. Nieumielimy, e tak

powiem, wszczepi naszego dziea w rok 94! Sejm

nasz nieby kontynuacy czteroletniego. Niemógt

ni by w adnym m zgldzie.

Najlepiej jednak rozjani te wyobraenia czy-

nic takie przypuszczenie: gdyby rozbiór naszego

kraju nieby dzieem przeciwnem naturze, to jest

gdyby by wynikn, jalv si zdarza av historyi,

z moralnego ze})sucia, z rozkadu naszj^ch wszyst-

kich zwizków spoecznych, i Avyganienia wszyst-

kich cnót nie tylko publicznych, ale domowych:

w takim razie byoby to naturalne zemdlenie do-

goryAvajcej staroci. W takim razie Polska po

rozbiorze niemiaaby si potrzebnych do tak du-
giej walki z ostateczn zagad. Poniekd moeby
i niemiaa prawa do tego : bo co raz spróclmialo
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to na zawsze przepada. Lecz wcale inne byy
okolicznoci które towarzyszyy naszej mierci po-

litycznej. Ten tylko, kto jak my umiera, niechaj

wierzy, e powstanie z grobu.

Uwaaem konstytucy. trzeciego maja jako

')'ec»'ganizaey spoeczna i polityczne, polskiego na-

rodu, która mu udzielia sil do zniesienia naj-

wikszego nieszczcia : straty niepodlegego bytu

;

Ictóra niedopucila ebymy przestali by narodem

wprzód jeszcze nim nas rozszarpano. Teraz myl
tej konstytucyi, nie liter prawa, jej ducha, jej

zamiary, pokrótce rozwa szczególniej ze wzgl-
du na rewolucy, socyaln w Polsce, na rónic
jaka zachodzi midzy t, rewolucy a wszystkiemi

innemi na wiecie.

Czul to sejm czteroletni, e do jego czasów

mniejszo w Polsce bya narodem , a ogi'omna

wikszo, klassa najliczniejsza, niejako za gra-

nic jego zostawaa. Hzeczywicie naród by
tylko w stanie szlacheckim. Reprezentanci takie-

go narodu przedsiwzili zmieni ten stosunek;

ale jak? przez i^omnoenie stamt szlacheckiego, nie

przez uchylenie szlacheckiej prerogatywy, gdy
ten ostatni rodek byby równie niepolityczny,

jak nieskuteczny w kraju naszym. Konstytucya

trzeciego maja wychodzc z fundamentalnej za-

sady przypuszczenia mass do p>rzyvle.ju sucego
jednej tylko klassie, wychodzc z wielkiej myli
uprzyicilejoicania caego narodu, z tej myli, Ictórej
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aden cudzoziemiec nie pojmie, której konwencja

francuzka poj^ niemoga, zamierzaa, nie odrazu,

ale w pewnym przecigu czasu uczyni wikszo
narodem, cay naród jednym stcmem*). Jake

*) Wedug uchway 18 kwietnia 1791, ktdra artykuem

trzecim konstytucyi 3 maja t. r. za cz tej konstytucyi uzna-

na zostaa, miasta polskie pozyskay wszystkie prawa bdce
dotd wasnoci samej tylko szlaclity. Dla zniszczenia za prze-

sdów przywizanych do tytuu szlachectwa, uchwaa 18 kwie-

tnia w nastpujcy sposób rozszerzya do mieszczan ten tytu.

Zostaj wedug niej szlacht: 1. plenipotenci miast (tojest de-

putowani na sejm) po odbytej dwuletniej wysudze publicznej;

2. kady mieszczanin, któryby wie lub miasteczko, 200 z. po-

datku dziesitego grosza pacce kupi (tojest za czterdzieci

tysicy zotych. Tanie to szlachectwo) ; 3. wszyscy ci co w wojsku

dosuyli si rangi kapitana lub w dykasteryach rzdowych

funkcyi rejenta; 4. na kadym sejmie trzydzieci osób z mie-

szczan possessye dziedziczne w miastach majcych, na rekomen-

dacye posów ziemskich, i na rekomendacye miast, nobilitowane

by miay.

Prawo nobilitacyi nadaje si jednej osobie, a suy wszystkim

jej nastpcom: uwaa je wic naley jako nobilitacy nie osób

ale caych familij. Jeeliby kto chcia wiedzie, jakieby skutki

wynikny z prawa 18 kwietnia pod wzgldem rozszerzenia

t)-lko tytuu szlachectwa do mieszczan od r. 1791 do 1833

gdyby Polska niebya rozebrana? nastpujcy rachunek to

objani:

Okrgów miejskich byo 24 , liczmy z kadego po dwóch

.

plenipotentów na sejm; a sejm przypumy e tylko co dwa

lata si odbywa: bdzie wic 21 sejmów, i 1008 plenipotentów

nobilitowanycli. Tych mieszczan coby kupili w przecigu 42

lat wsi lub miasteczka pacce po 200 z. podatku ofiary, niech-
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daleko sigaa przezorno twórców tej niemier-

telnej ustawy! Jak oni doskonale znali Polsk i

jej mieszkaców! Reforma tym sposobem pojta

by byo 500 tylko. Tych coby awansowali na kapitanów lub

na urzdy cywilne asymilowane do tak drobnego wówczas stopnia

rejenta, niechby byo 50 co sejm: do roku wic 1833 byoby

ich 1050. Wreszcie ex-officio kadego sejmu prócz tego miano

nobilitowa po 30 osób; do roku wic 1833 byoby nobilito-

Avanych 630.

Ogóem liczc od r. 1791 do 1833 byoby nowej szlachty;

Z lej kategoryi 1008

Z 2ej — 500

Z 3ej — 1050

Z 4ej — . 630

Ogó 3188

Tojest co rok przybywaoby po 76 familij szlacheckich.

Dopiero zwaajmy wieleby przybyo po dopenieniu popraw

konstytucyi 3 maja co 25 lat, wieleby byo nowej szlachty przez

zastosowanie tego samego systeraatu do chopów? miao mo-

emy powiedzie e w takim razie do stu, 200, 300, a nawet

500 i 1000 familij co rok byoby nobilitowanych. W reszcie

nigdy tych popraw co 25 at z uwagi spuszcza nie trzeba;

widoki rewolucyi socyalnej tak rozlegle pojte przez sejm cztero-

letni, w miar postpu czasu, wiata, bogactw krajowych, oso-

bliwie za w zastosowaniu ich do mass wiejskicr, mogyby sig

coraz prdzej , coraz ogromniej rozwija. Prawa sukcessyjne,

prawa dotyczce podziau wasnoci gruntowej, mogyby t
wasno w tym celu nieskoczenie rozdrabnia, a tern samem

uposaenie ludu wiejskiego czyni coraz atwiejszem. Notabili-

tacya i wasno, dwie walne operacye naszej rewolucyi socyal-

nej postpowayby jednym zawodem, jednoczenie. Kto zgbi
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bya rewolucyg. socjalne, pierwsza z rzdu w Eu-

ropie, a co do postpu swego, i zastrzeonej po

dwudziestu piciu leciech zmiany, poprawy, pe-

wnie najmdrsza. Mielimy pod tym wzgldem
inicyatyw w Europie.

Dlaczego tym tylko sposobem, to jest przez

rozcignienie przywileju , który suy jednej

klassie, do nuiss, rewolucya spoeczna w Polsce

jest podobna? Dla bardzo naturalnej przyczyny!

Poniewa c/tloj) polski moe zosta szlachcicem

w pewnym czasie, ale szlachcic w Polsce nigdy

niebdzie chopem. Powiedzcie u nas chlopowi,

szczególniej na Rusi : „masz wolno" czy on

to zrozumie? Lecz powiedzcie mu to samo temi

wyrazami: „jeste panem, szlachcicem" a na-

t nauk, odda hod naleny wielkiemu sejmowi 91 roku.

Cóz zjskala do tego czasu pod wzgldem socjalnym ta

Francja tak wielka w r. 1793? Francya ma 32 miliony lud-

noci; wielu jest Francuzów, tojest obywateli dzisiaj w tej

massie? Oto tylko 160,000 elektorów, których przed rewo-

lucya lipcowc^ byo tylko 40,000! Reszta ludnoci niema a-
dnego udziau we wadzy pi'awodawczej , w najwyszym przy-

wileju czowieka I Jest bez praw obywatelstwa, i doznaje tylko

ich opieki. Polska w wieku XVI i na pocztku XVn mia-

a na 20 milionach ludnoci przeszo milion szlachty, a zatem

przeszo 300,000 elektorów. Porównajmy te stosunki. Pro-

wadz one do wanych rezultatów, i wbijaj nas w wielk

dum narodow. Kto w tej mierze wzoru szuka z Francyi dla

Polski, ten nas ponia, i do tylu ju bdnych wyobrae o

Polsce nowe dodaje bdy.
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tychmiast to pojmie. Ludzie powinni we wszyst-

ki^m naladowa natur, która nigdy gwato-

wnych rodków nieuywa do zdziaania tego co

bez excessu atwiej i prdzej zdziaa moe. Dwa
tylko s rodki : alboby trzeba wytpi szlaclit

Av Polsce mieczem rewohicyjnym, (czego nikt nie-

dokae bez ostatecznej ruiny tego kraju, bez co-

fnienia si z gównym wrogiem naszym, z carem :

co jest i zawsze bdzie szalon titopi pógów-
ków mylcych nie swoim rozumem, i niezna-

jcych historyl polskiej ;) albo w przeciwnym ra-

zie, potrzeba chopa uczyni panem, to jest szla-

chcicem, czyli wolnym i niepodlegym wacicie-

lem kawaka gruntvi, bez wojny domowej, jak

chcia sejm czteroletni.

Po odzyskaniu niepodlegoci politycznej w od-

wiecznych granicach ziemi naszój, po zablinie-

niu ran dugiego rozbioru, cz owiecona, my-
lca i majtniejsza narodu, prdzój czy póniej

porówna, w razie oporu bdzie nawet musiaa

porówna z sob reszt ludnoci; ale eby sama

wasn zatara istot, eby zamiast uksztacenia

i uposaenia swym majtkiem i wiatem caej

massy, rozproszya si w niej i znikna : to si

niezgadza ani z potrzebami Polski, ani z jej osta-

tni wol objawion przed zgonem politycznym,

ani z rol jak Polska na pónocy odegra b-
dzie musiaa. Element szlachecki jest oddychal-

nem powietrzem naszego kraju; utrzymywa go,
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i do dzi utrzymuje po rozbiorach, za Bugiem

i Wilig,, od cypla Kurlandyi do Zaporoa i

Karpatów.

Ale cózto jest by w Polsce szlacheicem? In-

ne jest pastwo i inny ilotyzm w tej teraz zacza-

rowanej krainie moc zego ducha, nili we
wszystkich krajach europejskich. Nigdzie przej-

cia z stanu IV stan nie s tak naturalne, tak a-
twe i rozlicznie) cieniowane jak u nas. Jak

w wegetacyi rolinnej od mchu i porostów do

jej najwzniolejszej wysokoci, do palmy, i na-

wzajem od tego szczytu do wodnych, najdro-

bniejszych krzewów, adnego niemasz przeskoku,

tak niemasz w Polsce adnego dziau, adnej

massy spoecznej tak ostro, tak nagle odstry-

chnionej, i w sobie zamknitej, eby si bez tru-

dnoci, bez musu roztworzy nie daa. Rewo-

lucya socyalna w takim kraju niechaj nic na mia-

zg nie druzgocze, bo tego nie potrzeba! Có
u nas odrónia wielkiego pana od najdrobniej-

szego szlachcica? Majtek. Jakie dalej zacho-

dz rónice midzy drobn szlacht i wociana-

mi? Stopniami si zacieraj, wreszcie, zupenie

nikn, i take s tylko majtkowe. Znamienici

panowie, we sto, we dwiecie lat kolejnemi roz-

dziaami na kilku synów grimtowej, choby naj-

ogromniejszej posiadoci, schodzili do stanu

drobnej szlachty. Cztery jedynie fortuny: Za-

mojskich na Zamociu, Myszkowskich na Pi-
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czowie, Sanguszków na Ostrogu, i Radziwiów

na Niewieu, strzeg majorat, dlatego tylko e
si te domy zobowizay swoim kosztem utrzy-

mywa pewn liczb wojska regularnego dla

rzeczyposplitej. Zreszt nie byo adnego magnata

w Polsce, któryby w drugim, w trzeciem poko-

leniu pi-zez podziay, dugi i rozrzutno niezo-

stawa drobnym szlachcicem, a dalsza kolej ni-

kncego majtku, wasn rk nie uprawia swej

roli, cudzej wrecie jeeli ostatni pucizn prze-

dal, przepi, albo przegra. Drobna szlachta tak

dalece si rozmnoya, e w wielu miejscach

cae wsi i miasta, nie przez chopów i mieszczan,

ale przez ni s osiade. Bywa przedtem dro-

bny szlachcic dworzaninem, juryst, xidzem i

bitnym onierzem ; dziwnej uycza barwy dzie-

jom polskim; czyni rzeczpospolit ruchom, buj-

n i pen ycia. Z upadkiem kraju moni po-

zamykali domy swoje. Biedny szlachcic dworza-

ninem ju by niemoe. Znika palestra. Tak
wic co dawniej assystowao panom, polowao,

pio, i bawio si po dworacli, co wichrzyo na

sejmikach i na sejmie, czóm rej wodzi byo mo-

na: wszystko to dzisiaj albo uprawia ziemi

wasn i'k, albo si uczy i spekuluje av handlu,

albo suy. Z tego stanu s dzisiaj w caej Pol-

sce ekonomowie, gumienni, karbowi, gajowi.

Nieraz si trafia, e szlachcic suy za lokaja

;

ale to bynajmniej nieprzeszkadza mu powiedzie
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tego o sobie, co ów Hiszpan : „jestem tak dobry

szlachcic jak król, tylko troch uboszy."

Nieraasz w Polsce silniejszego nad majtek
reorganizatora spoecznego. Skrzyowa ras,

wielkiego pana, drobnego szlachcica, i dworskiego

shig, wszystko razem zbijajc jako jednorodny ele-

ment. Dokazal wicój nieli gilotyna we Francyi.

Pytam si raz jeszcze: cóto jest by szla-

chcicem w Polsce ? Chop czyi. nie jest rzeczy-

wicie w wiejskiej zagrodzie swojej najuboszym

tylko szlachcicem bez edukacyi? Nie jeste le-

pszym nawet szlachcicem od szlachcica lokaja^

Zwamy tylko: jak pan woci tak on u siebie

gospodaruje, i jak on bije si walecznie za Oj-

czyzn. We w^szystkich czasach te zatrudnie-

nia, to dugie obcowanie, to sfamiliaryzowanie

si z ziemi i'odzinn byo wzniose, byo szla-

chetne. Wszdzie, niedopiero w Polsce szlache-

ctwo szo z roli i elaza. Chop polski zosta

de facto szlachcicem, pan^^??i, rewolucya uderzy

go tylko mieczem po ramieniu, mówic : „Passuje

ci na rycerza Polski za Racawice i Grochów."

Gdzieindziej, tojest wszdzie prawie za gra-

nicami Polski, najbardziej za ku zachodowi,

massy zdobyway sobie prawo obywatelstwa, ni-

weczc stan jeden, albo i stany które je posia-

day wycznie. W Fi-ancyi massa rzuca si

na przywilej, i mae go krwi hasty, zamknitej

w sobie jak monada, warownej jak twierdza. Ale
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jakie byy te niassy? To niebyli nasi rolnicy!

To byt stan trzeci, poredni midzy praicem ho-

skiem i raotochem, którego niemasz w Polsce.

Jacy byli nie])rzyjaciele tych mass? To niebyli

posowie naszego czteroletniego sejmu? To bya
arystokracya zepsuta, ciemna i nikczemna. Tiers-

etat wszdzie handlowy, utalentowany, przemy-

sowy i rkodzielniany nigdzie wyjarzmi si nie-

móg bez rozlewu krwi w zapasach z t, wysz,
hast; bo sam . take jest kasta, bo jako rassa

wytpia musia drug rass, la nohlesse, która go

zawojowa moga, a nigdy si z nim skombino-

wa nie chciaa. Z drugiej strony przyzna ti'ze-

ba, bo to take wynika z natury rzeczy, ze tityi^s-

etat nie moe zosta, jak n. p. chop Polski, szla-

chcicem. Niechaj go jak kto chce nobilituje, za-

wsze bdzie mia napisano na czole swojem, e
jest fabrykantem i kramarzem. Polityka dzisiej-

szego juste milieii, tak okropny wpyw wywiera-

jca na Europ, czeme jest jeli niepolityk,

kramarzy troskliwych o swoje towary? Taki

stan w rewolucyi socyalnej moe tylko cina by
szlacheckie, jeeli jest silny massa i rozumem,

jeeli mu szlachta zawadza. Wzywa on w po-

trzebie gmin ku swej pomocy, obiecuje mu wszy-

stko ; lecz zwyciywszy, gnbi lud, nazywa go

elementem anarchii, i staje si dla niego drug,

arystokracya, równie godn ponienia jak ta

któr wespó z ludem mordowa,
n. 2
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Co innego w naszej Polsce patryarchalnej 1 Tu
niemasz dziki niebu, ani motlochu bez praw,

ani jego szumowin, które si pjeni^c w kadym
warze rewolucyjnym, czstkami wydzielaj z gmi-

nu, a pot^m panuj nad gminem pod nazwiskiem

du juste-milieu. Nasz cay ród jest plemienny,

jednogniezdny, bez tych ostrych podziaów, (do-

td niezatartego ladu zdobywców giermaskich

:

Franków, Longobardów, Gotów, Normandów)

które wszdzieindziój tak odgraniczyy jedne

stany od drugich, jak n. p. widzimy, e w ziemi

i w górach róni si midzy sob kruszców po-

kady odmienn cikoci gatunkow, odamem
i ziarnem. Polacy, to rodzima massa.

Ta jest rónica midzy nasz i francuzk re-

wolucy, midzy cywilizacy zachodni i sa-

wiask. Francya jest w giedzie, w kramie,

w warsztacie i na bruku : Polska tylko na wsi,

za miastem. Kocz to j)ismo : u nas tylko, massa

nic nikomu gwatem wydziera niepotrzebuje, bo

si jej loszystko z prawa naley ; z prawa nie zdo-

bytego przemoc, ale drobrowolnie po bratersku

uchwalonego przez mniejszo na korzy wi-

kszoci. Gdy wrócimy do Polsld, gdy j wy-

jarzmimy ca z pod obcej przemocy, natenczas

rozwijajc gówn myl ustawy 3 maja, bdzie-

my tylko exekutorami testamentu, którym naród

w sejmie czteroletnim sam siebie reorganizowa

przed mierci. Kardynalne dyspozycye tego
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testamentu s. takie : aeby bez rozleAvu krwi bra-

tniej caa Polska w poprzek i na podu bya
wybrukowana herbami, i caa, jak niegdy Szko-

cya (podug Waltera Scott) pokryta jedne, ol^

skór i jednem szlacheckiem dyplomatem.

2*



Przyczyny nocy 15go Sierpnia.

Pamitnik Emigiacyi Polskiej. 8 Lutego 1833.

Ci z pomidzy nas których dzieem, aczkol-

wiek niezamierzonem , bya aoc 15 sierpnia,

wmawiaj, dzisiaj w Polsk i Europ, e gdyby

nie ta noc, toby oni byli Polsk uratowali. „Pó-

kimy byli u steru, mówi, szy rzeczy jakotako,

ale natychmiast wszystko przepado skoromy

sie usun musieli." Tym jzykiem przemawia

partya sejmowa, która z okazyi wniosku reformy

stracia wikszo w izbie. Ci za którzy w tej

samej izbie odnieli zwycistwo nad reformisiami

^

i wkrótce potem, w skutku nocy 15 sierpnia, zo-

stali odpoioiedzialntjmi czonkami rzdu Kruko-

wieckiego, powiadaj take e, gdyby nie noc 15

sierpnia i nie Krukowiecki, toby oni byli Pol-

sk uratowali. Tym jzykiem przemawia druga

partya sejmowa, która sama jedna po nocy l5 sier-

pnia moga kontrolowa Krukowieckiego, nawet

zrobinow rewolucy dla zoenia go z urzdu, gdy

I
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dziaa wbrew publicznemu interessowi, a w naj-

gorszym razie odj- mu swoje pomoc, owieci
opini, i Avjj z rzdu nie podczas szturmu, ale

jeszcze przed szturmem Warszawy. Krukowie-

cki by monarch, konstytucyjnym nieodpowie-

dzialnym w radzie ministrów odpowiedzialnych,

stosownie do uchway sejmowej. „Wadza je-

„dnej osoby, mówi wyranie Bonawentura Niemo-

„jowski na posiedzeniu sejmowem d. 17 sierpnia,

„jest tylko pozoimie wielka, albowiem ministrowie

„za wszystko odpowiadaj." I ci i tamci przy-

pisuj noc 15 sierpnia towarzystwu patryoty-

cznerau.

Co rzeczywicie t noc zrzdzio? Jak po-

trzeba uwaa ten wypadek w powstaniu naszem

pod wzgldem politycznym i wojskowym? Te
pytania przedsiwziem rozwiza w interessie

prawdy historycznej. Sdz, ze dzisiaj wolniejsi

od namitnostek politycznych nieli w kraju, z zi-

mniejsz te krwi zastanawia si bdziemy nad

tóm co nas pierwej tak rozogniao. Nieodkryj

zapewne nowych faktów, ale przynajmniej nie-

dopuszcz tem eby fakta dobrze wszystkim zna-

ne umylnie wykrzywiano. Niechaj nikt nie mnie-

ma, e jest co tajemnego, albo niedocieczonego

w nocy 15go sierpnia. S tylko pewne interessa

prywatne, i draliwe kwestye osób, które mi
wszystko co t kryzys poprzedzio, i wszystko

co z niej wypyno. Od pocztku rewolucyi
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przeciwny sejmowi, widziaem przez cay ci^g

powstania gniazdo bezrzdu i fakcyi w sejmie,

W systemacie monarciii konstytucyjnej, niebez-

piecznem i szkodliwem dla wybijajcego si na-

rodu. Trwajc do dzi dnia w tój opinii, im pil-

niej j uwaam tym mocniej przekonyA\'am si,

ze "wypadki 15 sierpnia z sejmu tylko wypy-
ny, z wadz które sejm tworzy, które ohowi-
zJcu' swego niedopelnily. (Ostatnia odezwa Rzdu
narodowego to przyznaa).

Projekt reformy rzdu, lvtóry od wyprawy
pod Wawr do wyprawy pod Tykocin i bitwy

ostrocki(ij obojtnie na wszystko patrza co si
dziao, by zbawienny. Nie wchodz w to zaga-

dnienie: kto sobie yczy zmiany rzdu, i na

czyj korzy mogaby ona przyj do skutku,

bo nie wierzyem i nie wierz eby reformici

mieli wystpne zamiary. To tylko wiem, e rzd
piciu dla ocalenia rewoucyi potrzebowa gwal^

oioitij naprawy po bitwie ostrockiej. Zle zro-

bili stronnicy X. Czartoryskiego i Skrzyneckiego,

i go nie zmienili przed t bitw n. p. po zwy-

ciztwie pod Dbem, abo pod Iganiami; ale go-

rzej jeszcze postpili sobie ich przeciwnicy, nie

pozwalajc na t zmian po owej bitwie. Spra-

wa koniecznie potrzebowaa silniejszój wadzy
wród bezsilnych koteryj, które si z sob we-

wntrz ciera zaczy. W takiem pooeniu rze-

czy najmniej zdatny czowiek ale jeden, cztery
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razy mniej zego zrobi moe ni ^^^C^^'' liidzi

niezdatnych. I nawspak: jeden zdatny czowiek

gdyby chcia, mógby w tym samym stosunku,

Avicej dobrego zrobi niei piciu zdatnycla lu-

dzi, jednalvie znaczenie w rzdzie majcycli. Te
maxymy mog, uledz pewnej modyfikacyi w kra-

jacli niepodlegych, ale nie w narodzie powstaj,-

cym, ale nie w Polsce. Rzd jednego wypywa-
jcy z izby i t jeszcze korzy wówczas nastr-

cza, izby go atwiej obali byo mona, jeliby

si okaza szkodliwy, nieli rzd piciu, repre-

zentujcy róne niezgodne z sob opinie sejmo-

we, których konex3'e w izbie i za izb natural-

nie rozleglej sze by musiay.

Przeciwnicy reformy nie pokonali jej stron-

ników w sejmie bez porozumienia si z opini,

z gazeciarzami, z towarzystwem patryotycznem,

w ogólnoci z publicznem nieukontentowaniem.

Stali si popularnymi, poniewa strategiczne uchy-

bienia naczelnego wodza byy wielkie, a od nie-

go wysza i^ierwsza myl reformy. Stali si po-

pularnj^mi, bo temu niezapobieg Skrzynecki, któ-

rego odwaga polityczna osobistemu mztwu i wiel-

kiej ambicyi nieodpowiadaa; bo temu niezapobie-

gli jego stronnicy, którzy si swoich ani obliczy

ani rozwin w swojej porze nie umieli. Kto tylko

powstawa wówczas przeciwko Skrzyneckiemu i

X. Czartoryskiemu, móg by pewny, e zjedna

sobie popularno. Najmocniej za jirzeciwko
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nim powstawa Krukowiecki dysgracyonowany,

pamitny wszelkiej urazy, równie ambitny jak

Skrzynecki, ale daleko mielszy od niego. Kur-

sowa po Warszawie list przeze pisany do

Skrzyneckiego, w którym si go mia pyta po

bitwie ostrockiej : czy matka boska czstocho-

wska obroni Warszaw? X. Czartoryski stoso-

wnie do woli naczelnego wodza, jak powiadano,

chcia mu za to da dymi,ssy- bez odu jene-

ralskiego : oparli si temu w rzdzie W. Niemo-

jowski, Lelewel i Teofil Morawski, w szyscy trzej

przeciwnicy refwtny. Trzeba oznaczy punkt,

gdzie si zaczyna noc 15go sierpnia. Siga ona

placu bitwy pod Ostrok,; z tego krwawego

kbka rozwijaa si powoli w dyskusyach nad

projektem reformy. Wtenczas ju wiele móg
Krukowiecki. Có naturalniejszego? Sympa-

tyzowa z now wikszoci sejmow. Widziano

w nim zasuonego gubernatora stolicy.

Opinia publiczna, gaerye, gazety, tow. pa-

tryotyczne wygwizdujc reform, nie^^ iedzieli ja-

kie ze umacniaj w izbie na miejscu drugiego

zego, i kogo za izb czyni -potnym. Wszy-
stko si to Krukowieckiemu umiechao zdaa.

Druk gra w tem najzabawniejsz rol. Roztro-

pni ludzie wstrzsali litonie ramionami czytajc

artykuy wielbice izb dla tego tylko, e si

reformie zawojowa nie dala, i rzd dla tego je-

dynie e nie by zmieniony. Jak gdyby to co
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si znajdowao pi'ócz reformistów w sejmie i rz-

dzie nie byo równie niebezpieczne dla powstania

!

Ale có kiedykolwiek fundamentalnego wy-

nij mogo z poowicznych mózgów tych dzien-

nikarzy, tych mniemanych jakobinów, którzy

wci krzyczc na pórodki, nie wiedzieli tego,

ze sami s tylko pórodkiem! Czyby ludzie

prawdziwie energiczni, ludzie 29go listopada byli

wtenczas wycignli rk do monarchii konsty-

tucyjnej, i umacniali rzdowe filary w sejmie,

za sejmem, gruchoczc reformistów? Nie! wole-

liby raczej i jednych i drugich wniwecz obróci,

jak tego interes kraju wyciga.
W tym momencie rewolucyi naszej (uprze-

dzam czytelnika, e zasad moj jest kade sy-

stema mierzy jego wasn miar, i jego wy-

znawców ocenia podug ich wasnych pryncy-

pyów, szczególniej za wglda czy w swoim du-

chu, w^ swojm systemacie z konsekwency po-

stpowali?) zachodz dwa wane pytania. Na-

przód, dla czego nowa wikszo sejmowa na

której czele sta Bonawentura NiemojoAvski, po-

czona z wikszoci w rzdzie, i calom oburze-

niem zasejmowem, na którego czele sta Kruko-

wiecki, poraziwszy tak zwanych arystokratów,

natychmiast nie mianowaa nowego wodza? Prze-

ciwnikom X. Czartoryskiego i Skrzyneckiego

najprostsza polityka zalecaa zoy natychmiast

pierwszego z prezesostAva, a drugiemu odj bu-
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Jaw. Prezes rzdu rzdowi niechtny, wódz na-

czelny zah'zyczanij av Warszawie, ajany przez

dzienniki, i partyzanck~ wojn z sejmem, z rz-
dem, z towarzystwem patryotycznem zatrudniony,

mogli korzystnie suy sprawie 29go listopa-

da? Powtóre, poniewa wikszo sejmowa, tojest

Bonawentura Niemojowski tego natychmiast nie-

zi-obiJ, dla czego Jl Skrzynecki przekonany z swo-

jej strony o potrzebie silniejszego rzdu, wiedzc
take, e ci którzy dzielili jego przekonanie z tego

wzgldu, ju nic niemog w sejmie, nieuy
szcztków wzitoci swojej av wojsku do zamkni-
cia izby? tojest dla czego niezosta, e si tu

wyra sowami P. Horodyskiego ministra spraw

zagranicznych, cnotliwym Kromwellem? Gdyby
jedno z tego dwojga byo nastpio, niemiayby

miejsca wypadki 15go sierpnia. Tej lub tamtój

ostatecznoci wymagaa gwatowna potrzeba. Móg
posa Skrzynecki z Pragi do Warszawy dwa
bataliony piechoty, a niktby mu by ani sowa
nie powiedzia, gdyby odroczywszy posiedzenia

sejmowe do lepszych czasów, kaza zapiecztowa

drukarnie, które nie pozycy wojsk, ale tylko

nasze niezgod domow Moskalom denvincyo-

way, i postawi szyldwacha przed drzwiami sali

redutowój, gdzie kilkudziesiciu próniaków co-

dziennie rozprawiao z niesychanem zgorszeniem

Meternicha i Ancillona, na przemiany albo o

edukacyi dzieci i kobiet dla przyszój rewolucyi.



27

albo o potrzebie zamordowania ostatniego króla

ostatniego arystokraty szczk ostatniego xidza *).

Jedna taka scena, po nij jedna wygrana bata-

lia, byaby uniemiertelnia Skrzyneckiego, a co

wiksza, byaby postawia w lepszym stanie inte-

ressa Polski.

Trzeba byo l^oniecznie co zrobi z powsta-

niem, które jedni nadaremnie chcieli zreicolucyo-

nizoica, a drudzy oprawie w ramki monarchii

konstytucyjnej. W takim stanie rzeczy w zapa-

sach z energicznym absolutyzmem cara, potrze-

bowalimy gwatownie albo terroryzmu opinii,

albo terroryzmu osoby, dyktatora z ludu, albo

z wojska. Pierwszy byl tylko utopi, w War-
szawie, drugim móg by Skrzynecki. Moe mi tu

kto powie, e odway si na to po bitwie ostro-

ckiej, byobyto z jego strony zaryzykowa bez

skutku une allure despotique naksztat 18 bru-

maire. Ja jestem innego zdania. Wanie dla

tego e od bitwy ostrockiej zaczyna si chyli

do upadcu interess narodowy, wypadao to uczy-

ni dla ukr(')cenia niepokojów warszawsliich Ictóre

na wojsko szkodliwy wpyw wywieray, od-

wracajc uwag naczelnego wodza od nieprzy-

jaciela Icu stolicy, stawiajc go niejako w rodku
midzy anarchiczn Warszaw i obozem mo-
skiewskim. Mimo italskiej i egipskiej sawy Na-

'') Frazes towarzystwa patryotycznego.
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poleona, 18 brumaire by przedsiwziciem ba-

rdzo niebezpiecznem; ale poniewa ta caa ii-

storya w Paryu po 93 roku, po tylu okropnych

scenach, skoczya si, jak Bourienne wiadczy,

par des coiq)s de baton, czyliby byo przyszo

u nas do rozlewu krwi z okazyi podobnego zdarze-

nia? Bro Boe ! Jak ju powiedziaem, do
byo dwóch batalionów piechoty do zawojowania

w jednój godzinie caego nieadu naszego [po-

AYStania, to jest izby, gdzie od poczg,tku do ko-
ca strach nie maych rzeczy dokazywa, towa-

rzystwa patryotycznego, gdzie niebyo ani je-

dnego Kiliskiego, ani jednego Kapustasa, i

druku który popeni zbrodni, stanu bronic

rzdu najszkodliwszego, bo sabego i niezgodne-

go z samym sob. W duchu rewolucyi 29 list.

i z punktu jej naturalnej polityki taki postpek

Skrzyneckiego nie byby nawet uzurpacy. Od-

sdzajc od steru ciao jirawodawcze, które re-

wolucyi nie zaczo, a rzdzio ni cigle kon-

trarewolucyjnie, owiadczajc narodowi e sejm

czteroletni Idórego dziaania zawieszone tylko zo-

stay,'^) znowu je rozpocznie po odzyskaniu nie-

*) Sejm czteroletni jest dotgd politycznjTn upiorem Pol-

ski. Nie skoczy si, by tj-lko zalimitowany do czasu. Emi-

gracya polska we Woszecli w kilka lat po 94ym roku chciaa

go dalej kontynuowa! w Weronie, szczególniej za staraniem

Wybickiego. Ale zepsu to dzieo Ogiski, jak sam wyznaje

w swoici pamitnikach. Dla tego pisaem w Warszawie ze

Polska powstajca ma dwoiste wejrzenie, jedno nocy i roztwie-
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podlegoci, i ze adna emanacya woli obcych

mocarstw, aden sejm kongressowy, jego konty-

nuacy- by nie moe, tworzc nakoniec rzd sil-

ny, któryby zostawa w takich samych stosun-

kach z wadz, wojskowe,, jak Rada najwysza

z Kociuszk, w 94 roku : byby to tylko uczyni

w czerwcu, albo w lipcu, czego Wysocki nie

móg uczyni 29 listopada, bo tak odwanie my-

li, jak dziaa nieumia. Prawdziwi przyjaciele

naczelnego wodza, ci co nie nadskakujc Skrzy-

neckiemu widzieli w nim czowieka potrzebnego

Ojczynie, nie zaniedbali nawet po bitwie ostro-

ckiej adnej sposobnoci, eby go nakoni do

tego stanowczego kroku. Odwouj si do P
Horodyskiego : niechaj po\A'ie jakie usiowania

czyniono w tej mierze, jakie warunki podawano

naczelnemu wodzowi. Od upadku projektu re-

formy do 15 sierpnia nie byo adnej chwili,

w którejby Skrzynecki mimo klsk, które jedne

z drugich wypyway, nie zdoa wszystkiego po-

wetowa za lada rozbynieniem wojennej fortuny.

Trzeba mu tylko byo, jak mu radzono, prze-

sta pisywa do królów, zmieni systema awansów,

szuka badawczym wzrokiem talentów w armii,

nadewszystko za zostawa w lepszej liarmonii

z jej najwyszym talentem teoretycznym, z Pr-

rajcego si grobu, a drugie zaranku nowycK czasów. Jeste-

my czci w restauracyi, czci w rewolucyi.

(Przepis Autora.)
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dzyskim. Lecz tego wszystkiego Skrzynecki

nieuczynil : nie chcia porazi ani bezrz,du w War-
szawie, ani nieprz}'jaciela w polu. Jak pierwej

tak i teraz mianowa jeneraów, l^tórymby Fry-

deryk batalionami, a Napoleon plutonami dowo-

dzi niepozwoli. Zapomnia, ze namiot wodza

polskiego jest ze szka. On który objwszy do-

wództwo powiedzia „u mnie kady onierz nosi

„szlify jeneralskie w tornistrze" wola mie par^i/q^

w wojsku nieli cae wojsko prócz drobnej pa-

rtyi. On prawdziwy syn rewolucyi, wódz z pó-
kownika, on który móg tak atwo zosta po Na-

poleonie najwikszym czoioiekiem w Europie dzia-

ajc podug tej maxymy: e istotnie znakomi-

tymi ludmi naszego powstania byli podchor-

owie Wysockiego, porucznicy i onierze 18, 19

i 25 lutego, wola chcie by tylko wielkim pa-

nem ! Gdy jeden z jego adjutantów, Ludwik
Nabielak, wystawia mu w tej porze potrzeb na-

gego rozwinienia wszystkich rewolucyjnych ele-

jnentów w narodzie i w wojsku, Skrzynecki rzek

po krótkiej chwili namysu: „nie! ju jest zajyó-

no, obraem inn drog." Charakter3'^zuj go

te sowa. Mój Boe! jaka szkoda! W wejrze-

niu tego czowieka byo co co mu jednao wiar
poczciwych ludzi. Tak zdawa si natchniony

kiedy prowadzi bataliony nasze w morderczy

ogie pod Ostrok! kiedy zdobywa olszyn

pod Grochowem, kiedy swój rapport pisa z pod
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Dobrego. Osobicie bylto onierz nieustraszo-

ny i pobony; po kawalershu tylko pojmowa oj-

czysta, spraw: byto jenei'a dywizyi peen ta-

lentów, ale nie wódz i nie polityk.

Rzeczy wic musiay pozosta w rodku, w tern

wtpliwem wietle, które ludzi mylcych przy-

wodzio do rozpaczy, niemyl^cych do exaspe-

racyi. Skrzynecki nic stanowczego nieprzedsi-

bra dla tej samej przyczyny, dla której jego

przeciwnicy niechcieli mu da dymissyi. By ambi-

tny i niemiay, oni byli take ambitni i boja-

liwi, w czci nadto delikatni. Nikt swego obo-

wizku niedopenia; adna strona w obec dru-

giej niewzia postawy wyranie udeterminowa-

nej. Konstytucyonici pobiwszy kotery hanapo-

lo zasnli na laurach. Pokonana koterya mie-

waa tajemne zmowy; a towarzystwo patryoty-

czne uznao za bazna jedynego czowieka który

mia rozum w tem bractwie i zwizki z ludem

starego miasta : Kozowskiego *). Gruntowni po-

*) Radykalista Kozowski by czonkiem zwizku rewolu-

cyjnego przed 29 list. On jeden z tego caego zwizku nale-

a po wejciu Moskaów do towarzystwa patryotycznego. „Cio-

dzc na to towarzystM'o, mawia, zby si mia z pógó-
wków." Za granicami dopiero towarzystwa dziaa Kozowski,

i móg wiele w Warszawie. Susznie przeto dziwi si trzeba,

dla czego dawni czonkowie tow. patr. kadz teraz po mierci

Kozowskiemu, kiedy go za ycia poj i oceni nie mogli.

(Przypis Autora.)
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litycy widzieli w ccdym sejmie przyzcyn zego,

ale szarlatani tylko w jednej jego czci. Towa-
rzystwo patryotyczne tale dalece byo niepopu-

larne, e ci nawet, którzy byli 23i'zekonani o po-

trzebie ratowania kraju, choby za pomoc no-

wej rewolucyi, woleli raczej milczy, nieli by
w opozycyi razem z Honoratk. Nie byo wic
cile mówic ani porzdku konstytucyjnego

w powstaniu, ani wadzy ludu, ani dyktatury

wojskowój. Wszystkie opinie zbankrutoway wa-
sn niekonsekwency.

Sejm tymczasem zatrudnia si rzeczami isto-

tnie wanemi : kreowa senatorów, wojewodów *),

gwarantowa ficerom w nagrod ich powice in-

demnizacy koni i lederwerków**), uwalnia z kozy

wojskowych, których Skrzynecki za niesubordy-

nacy kaza aresztowa ***), roztrzsa zasady po-

dug których woy maj by brane w rekwizy-

zyt)> rozsdza processa dziennikarzy skrzy-

wdzonych hijem-\-\). Protokó izby w tej porze

*) Posiedzenie Izb poczonych dnia 8 sierpnia. Na dwa

dni przed 15 sierpnia tojest 11 toczya si jeszcze w sejmie

dyskusya: który z pomidzy dwócl] kasztelanów Maachowski

czy Tyszkiewicz ma zosta wojewod?

*) Wniosek posa Swirskiego przyjty jednomylnoci

d. 30 lipca.

***) Wniosek przyjty d. 6 sierpnia.

-j-) Gos posa Posturzyskiego d. 30 lipca.

-j"{-) Posiedzenie z dnia 6 sierpnia. (Przypis Autora.)
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jest bardzo ciekawy ! Zdrobniao powstanie. Po-

waga prezesa rz^du nikna. Wcale niebyo

rz^du! Wojsko bez skutku trudzone marszami

i kontramarszami przestao ufa wodzowi. Nie- 'A

byo i wodza! Pospolite ruszenie nakazane wy-

mowne, odezw, a nie wyexekwowane, intendenci

genei-alni poyczani z kommissyi owiecenia, szczu-

pe resursa lewego brzegu Wisy czci, zanie-

dbane, czci zmarnowane, stolica bez magazy-

nów ywnoci, skarb prawie do grosza wypró-

niony, dyskredyt monety zdawkowej, brak brz-
czcej któr spekulanci zakupywali i ukrywali,

chocia mennica po 20,000 zl. pols. codziennie

wybijaa! Te byy skutki administracyi, której

gówne i mniejsze posady w lot rozrywali ludzie

fundamentalnie niezdatni do niczego, a trwajcy

upornie przez cay cig rewolucyi w tem mnie-

maniu, e naród dla tego tylko powsta aby oni

urzdoicali. „Kto tego dokae, mówi Kotaj,
„eby niekady szlachcic w Polsce, co przez lat

„dwadziecia pdzi gorzak, chcia by konie-

„cznie av rewolucyi pierwszym ministrem, albo,

,,jak drugi Cyncynat, od razu przeku lemiesz

„na buaw, ten dokae wielkiej rzeczy." Ja po-

wiem : najwikszej na wiecie.

Katastrofa postpowaa wielkiemi krokami,

nie z zaczajenia, jak rozbójnik, ale otwarcie. Wy-
prawa na Rydigera po dugiej nieczynnoci przez

naczelnego wodza przedsiwzita, postawia go
II.

'

3
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u celu publicznej niechci. Zgroza dojrzaa do

tego stopnia ze ju wtenczas trzeba si byo oba-

wia wewntrznego rozruchu. Kady inny rzd
byby postrzeg jego wyrane symptomata w sto-

licy^ wszdzieindziej juby gwatowne sceny mo-

gy mie miejsce. Ale stronnicy Skrzyneckiego

i X. Czartoryskiego woleli wyprowadza pi'zy-

czyn tego oburzenia zpoduszcze kilku nieroz-

tropnych demagogów, którzy nic niemogli, ni-

eli z uchybie naczelnego wodza, które naród

cay obraay, bo go stawi}^ nad przepaci.

Gówny bd ich by w teni , i rozumieli, e
maj przeciwko sobie jedynie towarzystwo pa-

tryotyczne, które chcc siebie uczyni organem

publicznej niechci rzeczywicie j cigle kompro-

mitowao. W tern omylnem mniemaniu dotd
utrzymuj, e 15 sierp, by skutkiem potaje-

mnych knowa Krukowieckiego i porozumieli

z tow. patr., a nie jawnym, a nie koniecznym

wypadkiem rzdu powoli konajcego Avród nie-

bezpieczestw które si nagle zwikszay. W tem

trudnm pooeniu, zy duch chyba musia pod-

szepn Skrzyneckiemu myl przywizania Aviel-

kiej wagi do wtpliwej denuncyacyi jakiego

spisku, którego nie tylko „kbka ale i niiJd'' przez

pótora miesica wynale nie byo mona. Ostrze-

ga go pewna dama z Galicyi. Na zasadzie tej

denuncyacyi kaza aresztowa po wyprawcie pod

ysobyki kilka osób, które w istocie byy podej-
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rane. Trzeba byo koniecznie czeni zaspokoi

AYarszaw, bo j^ z gruntu Avstrzsla "wiacloiuo

o wymkniciu si Rydygiera otoczonego przerao-

nenii silami polskiemi, o stracie kassy i kilku

kiesonów z amunicj. Jak usprawiedliwi t
niespodziewan klsk która bruk o pomst
wzywaa? zdradl Wcignito wic w nieszcz-

sn, spraw owego spisku dowódzców wyprawy
jeneraów Jankowskiego i Bukowskiego. Kaza-

no wierzy ze s wpltani. „Jeneralowie ])oro-

zumiewali si z nieprzyjacielem, có temu winien

wódz naczelny? Nie Avykonano jego rozkazów."

Ta wie napeniaa, zaguszaa ca Warszaw;
odwrócia na chwil niech publiczn od Skrzy-

neckiego, ale zarazem ugruntowalafprzekonanie,

e s zdrajcy. Tai sama polityka która wymy-
lia z rozpaczy i bojani ten wyskok stanu, na-

kazywaa mu nada najwiksz ostentacy. W nie-

dziel, w biay dzie oprowadzono Hurtiga po

ulicach. Zebray si natychmiast liczne tumy.

Tysiczny lud w rogatych i biaych czapkaci, lud

Kilisliiego eskortowa do wizienia starego zo-

czyc Zamocia. Nie byze to pierwszy sygna
nocy 15 sierpnia? Skrzynecki pierwszy na gwat
uderzy, i sam zwoa pospólstwo. Lud warsza-

wski la-zykn ca massa: „mier zdrajcom!"

i otoczy powóz X. Czartoryskiego, który go za-

rczy, „e zdrajcy bd ukarani." Nazajutrz

odezwy podpisane przez niego i Skrzyneckiego
3*
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zdrad urzdownie obwolafy. Rozmylnie wic
zaszczepiono podejrzenie w anarchi.

Jeeli Krukowiecki intrygowa dla zrzdze-

nia nocy 15go sierpnia, to zadawa sobie niepo-

trzebn prac ; dojrzewaa ona i bez jego stara;

rosa za staraniem tych, którzy samochcc, i nie-

pi'zewidujc tego, stali si jej sprawcami.

Sd wojenny pod prezydency Jeneraa W-
gierskiego, zoony z kilku modszych oficerów

(których wódz naczelny wezwa nie z towarzy-

stwa patryotycznego, jak mylnie kto powiedzia

P. Spazierowi, ale z szeregu i z lazaretu) rozpo-

cz niezwocznie swe dziaania. Cel wic za-

mierzony osignito: uwaga opinii obrócia si

ku ledztwu aresztowanych osób. Zapomniano

o klskach; nikt nie obwinia jeneraa Skrzy-

neclciego. Zyska on nawet w powszechnem mnie-

maniu: lecz to niedugo trwao. Czy to mogo
trwa dugo ? Sd nieodkrywa adnej wielkiej ta-

jemnicy, któraby, jak ju lud yczy sobie i mo-

cno wierzy, niejedn matedor zaprowadzia na

rusztowanie ; odwlekano sd armii, majcy roz-

pozna rzeczywiste przewinienie Jankowskiego-

w"wypi'awie podysobyki*); a tymczasem wród

*) Jankowski, jak si pokazao z toku ledztwa pod pre-

zydency Jeneraa Wgierskiego, niemia adnego udziau

w sprawie Fentsclia, Baanowej i t, d. Co do wyprawy na

•Rydygera, mawia z umiectiem do sdziów: „ycz sobie sdu
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ciaglej nieczynnoci, nieprzyjaciel cigle czyni

postpy, uskutecznia! draliwe marsze flankowe

bez adnej przeszkody z naszej strony, nakoniec

przeszed i Wis. Rozjtrzenie uczuo si we-

wntrz w stanie oblenia. eby je znowu cho
na moment ukoi, obiecuje Skrzynecki stoczy

bitw za trzy dni, i nie dotrzymuje obietnicy.

Jeden z czonków deputacyi wyznaczonej wtedy

przez sejm do rozpoznania czynnoci naczelnego

wodza, mniema e deputacya tego co si stao roz-

poznawa nie powinna , i utrzyma t opini.

Nie roztrzsano wic przeszych dziaa Skrzy-

neckiego, ale starano si wynegocyowa u niego

lepsz przyszo dla Polski. Izby senatorska i

poselska (w odezwie do narodu z d. 28 lipca

1831 r.) „zyskay to pocieszajce przekonanie,

„e kierunek siy publicznej zupenie odpoiciada

„zamiarom przez sejm w obec Europy ogloszo-

„nym." To przekonanie wypyno z rapportu

deputacyi zdanego sejmowi po naradzie wojennej

w dniu 27 lipca. Z jakiego innego róda wy-

pynby mogo? Moskale nie tracili czasu.

Jedna pozycya po drugiej bez boju dostawaa

si w ich rce : przyszli nad Bzur. Wojsko pol-

kie stano pod Bolimowem. Wtenczas dopiero

„armii; bo ranie uniewinni, mam w mych rku rozkaz naczel-

„nego wodza uwalniajcy mnie od wszelkiej odpowiedzialnoci."

(Przypis Autoi-a.)
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sejm wyprawi drug:} deputacy dla zbadania

armii: czy si chce bi, czy ufa jeszcze Skrzy-

neckiemu? Obóz sejmikowa o jsarset Icroków

od nieprzyjaciela. Zoono nalioniec wodza z za-

cliowaniem wszelkici prawide wzajemnej grze-

cznoci. Mianowany na jego miejsce jenera

Dembiski osdzi wtenczas za rzecz najpoity-

czniejsz zapowiedzie z góry: ,,e ani na lvrok

„jeden nieodstpi od systematu Skrzyneckiego."

W Warszawie zawoano : X<? i^oi est onort, vive

le roi:

Te wypadki nie potrzebuj, adnego Icomen-

tarza. Nie wszyscy liistorycy mog by tale jak

pan Spazier grzeczni i atwowierni. W grunto-

wnem pimie Irzy dni naczelnego doicództwa jene-

raa Demhishiego, wyczerpn L. Nabieak wszy-

stko coby tu powiedzie naleao o rodkach ja-

kiemi ten jenera po powrocie swoim z Litwy

Tnóijl zapobiedz wypadkom 15go sierpnia, a» tem

samem wyniesieniu si Kruko\^'ieckiego.



Historya towarzystwa patryotycznego.

Pamitnik Emigracji Polskiej. 21. Lutego 1833.

Bezrz^d rosncy od upadku wniosku posa

jdrzejowskiego, od bitwy ostrockiej, wród ci-

gej i prawie równej walki dw<jch partyj sejmo-

wych, z których adna ani opanowa caJej wadzy
rzdowej , ani swemu systematowi stanowczej

przewagi nada niemiaa, by tedy istotn i gó-
wn przyczyn nocy 15go sierpnia. Jako falcta

przypadkowe, które jednak przypieszyy kata-

strof, uwaa trzeba naprzód t szczególn po-

lityk przyjació Skrzyneckiego i xicia Czarto-

ryskiego, którzy, jak widzielimy, niepomj-lny

skutek wypi'aAvy Jankowskiego zdradzie przypi-

sywali, póki tego ich interess zdawa si wyma-
ga, prawdziwych za czy mniemanych zdraj-

ców, rozdraniwszy lud, nie ukarali : a nastpnie

t szczególniejsz jeszcze polityk Jla Dembi-
skiego, który po powrocie swoim z Litwy przez

wszystkich jako zbaw'ca powitany, zrazi wszy-
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stkich dla tego, ze momentalna wzitoci^ swoj
wola pierwej ratowa upade systema Skrzyne-

ckiego, nieli Warszaw, a z ni Polsk,

To jak sdz pokazaem na oko czytelnikowi

w artykule o przyczynach nocy 15go sierpnia. Te-

raz nic mi wicej nie pozostaje tylko z równ
oznaczny precyzy: jali udzia towarzystwo

patryotyczne miao w wypadkach tty nocy? po-

tm za rozway, jaki wpyw to fatalne zdarze-

nie wywrze mogo, a jaki rzeczywicie wy-

waro na los naszej sprawy?

Co to byo towarzystwo patryotyczne?

W samych pierwiastkach powstania niebez-

pieczne zamachy Lubeckiego przymusiy czon-

ków rewolucyjnego zwizku utworzy lluh, któ-

ry rzeczywicie przestraszy kontrarewolucy.

Niezdoa on nada lepszego kierunku publicz-

nemu interessowi, ale to przynajmniej sprawi

w czasie trzydniowej exystencyi swojej, e dawny
porzdek rzeczy, mimo silnych zabiegów, ju
niepowróci. Klub rozwiza Rad administra-

cyjn, i carewicza wyrzuci z granic kongresso-

wej Polski. Ijatwo byo Lubeckiemu rozpdzi

to zgromadzenie za pomoc licznej klientelli swo-

jej, za pomoc oszukanych studentów i przyja-

ció upadego rzdu: ale przemoc, ale jawnie

niemóg wstrzyma popdu, któremu dziaanie

klubu wskazao zamiary powstania i uyczyo
pewnej konsystencyi. Kontrarewolucy musiaa
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wtedy wzi inn posta. Ukazaa si w kszta-

cie wojskowego absolutyzmu. Po upadku dy-

ktatury , która na nieszczcie skompromito-

waa jedyn teory publicznego zbawienia w owej

porze, teory jednoci i mocy nieograniczonej

rzdu, wadza Chopickiego wrócia do swego

róda, do sejmu*). Pocztek sejmu jako repre-

zentacyi kongressowój Polski, najbardziej za
organizacya tego ciaa jednym tylko rodkiem

samemu sobie ruch i ycie nadawa mogcego,

za pomoc ustawy konstytucyjnej tyle razy

zgwaconej przez carów, rozdartej przez akt 29

listopada, nakoniec codziennie niemal rozdrabia-

nej i sztukowanój przez same izby : wszystko to

naprowadzao mylcych patryotów na wniosek,

e sejm który z tak atwoci potwierdzi dykta-

tur narzucon dla bezpieczniejszego uskutecz-

nienia wystpnych zamiarów Rady administra-

cyjnej, by mimo woli i wiedzy wikszoci swo-

jej, tyllco trzeci form, trzeciem przeobraeniem

tej samej kontrarewolucyi. W tym opakanym
stanie narodowej sprawy trzeba byo koniecznie

czego coby to ze w samem ródle naprzód ogra-

niczyo, a potem zupenie usuno. Trzeba byo

*) Ci którzy poradzili Chlopickiemu zwoa sejm, uczy-

nili to, w tej nadziei, ze sejm wejdzie w myl Lubeckiego i nie

zerwie stosunków kongressowej Polski z Moskw, ale je zacho-

wa, i tylko wytarguje amnesty dla stolicy, a dla królestwa

gwarancy konstytucyi. (Przypis Autora.)
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jednem sowem jakiej potgi prawdziwie rewo-

lucyjnej, któraby w cilejszym zwizku zostawaa

z 29m listopada. Postawi j najpierwej w ohee

izby, aeby j nastpnie przeciwko izbie obróci

byo mona, zaleca wtenczas zdrowy rozsdek,

zalecaa polityka oparta na dowiadczeniu. Ta
bya pierwsza myl zgromadzenia utworzonego

po upadku dyktatury pod tytuem toioarzystica

patryotyczne.fio. T wan rol poruczali w szcze-

rocie swych serc Lelewelowi jego modzi towarzy-

sze, jego px'zyjaciele, czonkowie przedrewolucyj-

nego zwizku, zaoyciele pocztkowego Hubiif

którzy byli take zaoycielami towarzystwa pa-

tryotycznego.

W gruncie rzeczy byoto take ze, nieprze-

cz : ale jedno ze w polityce nieinaczej tylko

drugióm mniejszóm pokona mona. Wszdzie
kontrarewolucya wywoywaa silniejsz jeszcze

burz. Rzd piciu postawiony przez izb utwie-

rdzi zaoycieli towai-zystwa w powzitym za-

miarze; najmniej wprawne oko mogo postrzedz

natychmiast, e taki rzd wykopie grób sprawie

narodowej. Lecz nadzieje twórców towarzystwa

patryotycznego rozchwiay si w kilka dni po

jego zebraniu. Nie byto klub pierwiastkowy!

Sejm nieprzyj adressu, którym go towarzy-

stwo w wyrazach najprzyzwoitszych uwiadomio

ku kocowi stycznia o swem zawizaniu. Ci

którzy ten adress pisali, za których staraniem
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wali jaki go los spotka; ale rozumieli, e taka

wzgarda oburzy liczne wówczas zgromadzenie,

i poda mu sposobno do Avzicia mielszej, gro-

niejszej postawy w obec izby. Zdawao si mo-
dym entuzyastora uwiedzionym powodzeniami

pierwszego klubu, e jak pierwej tak i teraz

AV mgnieniu oka zdoaj rozwin element miej-

ski, i skoncentrowa w Warszawie t si popu-

larn, któraby lepiej nieli sejm reprezentowaa

wyobraenia, potrzeb i spraw ludu co rozebra

czterdzieci tysicy kai*abin(Sw z arsenau, i cara

moskiewskiego detronizowa w nocy 29go listo-

pada ! Anarchia powinna mie swój styl i swoje

precyzy w takich zdarzeniach ; na tej drodze tylko

olbrzymie kroki stawia trzeba. Nie byeto mo-

ment przekonania sejmu chccego dalej kiero-

wa rewolucy, e ju straci do tego pra-

wo? Niebyato jedyna chwila pocignienia izb

do odpowiedzialnoci za dyktatur i przeraenia

jej sprawców? Lelewel jednak niechcia stan
na wysokoci tego punktu. Afront wyrzdzony
towarzystwu patryotycznemu, nie zrobi na niem

i na jego prezesie adnego wraenia. Niepojmo-

wao nawet tego towarzystwo, i je tylko prze-

ciwko sejmow'i zwoano ; zaledwie sobie po-

zwalao mówi o tem, jak dalece sejm by móg
by szkodliwy powstaniu.

Wtedy zaoyciele towarzystwa patryotyczne-
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go opucili je bez zwoki, i ju nigdy, przez cay
cig rewolucji niechcieli do niego nalee. Wszy-
scy prawie wziwszy or gdy nieprzyjaciel wkro-

czy do kraju, woleli sluyd Ojczynie w polu,

nieli w miecie gdzie izby sejmujce tak atwe
zwyciztwo odnie mogy nad ludmi grunto-

wniej nieli one pojmuj^cemi interess nai"odowy,

nad ludmi którzy pierwsi dali haso powstania,

Ictórzy sami jedni odgadli myl dyktatury, i pod-

kopali jg, w mniemaniu powszechnem, którzy na-

Iconiec we wszystkiem co czynili i mówili, jak

pokazywao dowiadczenie, mieli x*acy. Poszli

szuka mierci na placu bitew, nie dlatego iby
tam poyteczniejsi ni w Warzawie by mogli,

ale e niechcieli si patrzy z zaoonemi r-
Itami na zgubny obrót jaki sprawa braa pod

przeoestwem izb sejmowych ; pierwej jednak

swe wieszcze przepowiednie z niemaym alem
w sercu , moe tylko zbyt namitnie, wyrazili

Av pismach publicznych. Dojdg. pónój pamici

te gwatowne lecz prawdziwe sowa, które jeden

z nich rzuci pod stopy sejmowego majestatu,

jak plenne ziarna na ska: „powrócie, mówi
„sejmujcym, do nicestwa, z którego was na swe

„nieszczcie rewolucya wywoaa! Nie wasz
„spraw bdzie zmieni posta Europy przez

„wskrzeszenie Polski!"

Oby si to byo nigdy niespenio co on

mówi!
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Wracajc jednak do rzeczy: zasada towarzy-

stwa patryotycznego wypywaa z tego systema-

tu w którym gówne zdarzenia, szczególniej za
postpki osób i wadz majcych zaufanie narodu,

nosiy na sobie cech niewtpliwej kontrarewo-

lucyi. Przezorniejsi patryoci musieli cigle wal-

czy albo z przewrotnoci zych ludzi skrytych

przyjació Moskwy, albo z uprzedzeniem nieró-

wnie zacitszem i niebezpieczniejszem poczciwych

Polaków, lecz na wspak widzcych interess kraju,

z ambicy, dyplomatyk i bojani. Wszystko

to razem objawio si z niesychan moc naj-

pierwej w Radzie administracyjnej, potem w dy-

ktaturze, nakoniec w sejmie. Po usunieniu dwóch

pierwszych przeszkód, trzeba tedy byo rzuci

si z równ otwartoci na trzeci, na sejm, na-

turalnego dziedzica i patrona poprzednich uo-
mnoci politycznych, które powstanie utrudzay.

A zatem zasada bya loiczna, tylko jej exeku-

cya nieodpowiedziaa widokom twórców towarzy-

stwa patryotycznego. Sam prezes jego stan-

wszy na pó drogi, do kresu niechcial dotrze.

Rzadki czowiek na wiecie, któryby niezadral

przed ostatecznemi konsekwencyarai wasnego

systematu! Lelewel tak dalece niewchodzi po

odrzuceniu owego adressu w potrzeb nagego

uorganizowania potnej oppozycyi przeciwko ca-

iemu sejmowi, tak by jeszcze daleki od zamie-

nienia tej oppozycyi przez interwency stolicy,
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a zatem moc^ ludu, 29go listopada we wadz
rzdowa, i nazwisko swoje wykreli kaza z po-

midzy i-edaktox-ów gazety, która w tym celu,

w t3^m duchu gwatowne artykuy przeciwko izbie

ku kocowi stycznia i z pocz§.tkiem lutego oga-
szaa. Co do niego dwie take k^estye zacho-

dz, w tern zdai-zeniu. Albo wespó z zaoycie-

lami towarzystwa patryotycznego uznawa t
prawd, e sejm by trzecie, kontrarewolucya,

któr koniecznie, jak dwie pierwsze, dla zbawie-

nia kraju zwyciy naleao, albo niemia tego

przekonania. W pierwszym razie wypadao mu
przesta by posem elechowskim, wypowiedzie

izbom AYOJn otwart, i jasny, widomy sztandar

wywiesi dla caej rewolucyi, dla wszystkich tak

zwanych zwpalehców, którzyby mu pewnie upa
w tej walce nie dozwolili ; w drugim za razie

wypadao mu przesta by prezesem towarzystwa

patryotycznego, i rozwiza je bez namysu.. Le-

lewel ani tego, ani tamtego nieuczyni; ztd te
dla niego samego, dla towarzystwa patryotyczne-

go, i dla Polski wynikny bardzo ze skutki.

Z tego braku determinacyi wyjmdo, e tylko

czczy tytu bez rzeczy zosta w towarzystwie pa-

tryotycznem, jak namieniem w listach o powsta-

niu narodowem pisanych do wydawcy Pami-
tnika emigracyi. Drobniao to zgromadzenie po

wejciu Moskaów do kongressowej Polski : z niem

razem drobnia i ustawa interess oppozycyi
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zasejmowej przeciwko Avszelkieinu zemu które

z gruntu podkopywao spraw naszej niepod-

legoci.

Sc przedsiwzicia av poit3"ce Ictóre porów-

nywa trzeba z pierwszem wyst.pieniein alvtora

na scenie. I tu i tam wszystko zaley od pier-

wszego wraenia: kto si raz ])oliznie czy na

tej, czy na tamtej scenie, powinien znilcn z przed

oczu publicznoci na czas prz^aiajmniej tak

dugi aby zapomniano jak ile by przyjty. To-

warzystwo patryotyczne nieczuo tej prawdy:

nieuorganizowane i celu swego niepojmuj,ce,

bez cliaralcteru i wyobrae politycznycli, bez

wzitoci w Warszawie i zwizlców z ludem, wzgar-

dzone od sejmu i rzdu, nie przestao jednalc

exystowa po odejciu swych zaoycieli. Pra-

Avio o drobnostkach; zrazu plotki, nastpnie

potwarze wycznie je zajmoway; uclawalalo

adressy do rozmaitych osób, Ictóre potem ods-
dzao od czci i wiary; byo mieszne, nadte i

wiegotliwe.

Naprzemiany pomioto obozu, albo sejmowych

fiakcyj, cierpliwie znosio to zgromadzenie, e
mu przyj^isywano wszystlde nieszczcia, lvtóre

tyllio z winy izby i rzdu wypyway. Mieli ydzi

w starych czasach ten osobliwy obyczaj, jak opie-

Maj Icsigi Talmudu, ze si w synagodze z grze-

cliów swoich przed hozlem spoAviadai, a wyspo-

wiadawszy si zabijali go niemiosiernie jako wi-
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nowajc. Tym ofiarnym kozem grzeszników re-

wolucyi naszej byo towarzystwo patryotyczne.

Woy nie powsta! Jal^e mia powsta, (mó-

wiono w gównym sztabie i na sejmie po przej-

ciu korpusu Dwernickiego do Galicyi), kiedy

czonkowie towarzystwa patryotycznego szlacit

woysk w pie wyci clicieli? Nieuznaway

Polski obce mocarstwa! Jake j uzna maj,

zawoao jednomylnie nasze ciao dyplomaty-

czne, kiedy towarzystwo patryotyczne straszy

Meternicha i Ancillona, Idedy niepokoi Austry
i Prussy, kiedy prezes towarzystwa jest take

czonkiem rzdu? Zabrako nakoniec pienidzy

w skarbie, a nikt nieclicia poyczy powstajce-

mu narodowi I Jake ma kto poyczy, mówili

polscy Turgotowie i Neckery, kiedy towarzystwo

patryotyczne rzd dyskredytuje? Przycliodziy

od ajentów naszych listy z Wiednia, z Parya i

Londynu, wszystliie jednakiej treci : e gdyby

nie towarzystwo patryotyczne, toby Polsli;a spra-

wa posza w gór zagranic.

Có sdzi o charalcterze, polityce i dowcipie

ludzi, Ictórzy ani setnej, ani tysicznej, ani mil-

lionowej nawet czstki tego zego zrzdzi nie

mogc (bo rzeczywicie niedostawao im do tego

siy umysowej i fizycznej) woleli jednak suy
za tarcz tych pocisliów, nieli oduczy si ga-

da i imaginacyjne narzdza rusztowania?

Byloto zgromadzenie inwalidów rewolucyi.
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którym si zdawao, ze stkaniem i jeremiada-

mi Polsk z toni wydwign.
Niemasz podobno niewdziczniejszego zatrud-

nienia na wiecie jak sarka na bdy i zdrono-
ci rzdów z zaoonemi rkami ! Oppozycya po-

konana krzepi siy zemdlone milczc ; a jeli si
pod ziemi skryje w swej porze, wtedy dopiero

zaczyna by straszna dla spraw^ców nieszcz,
którym zapobiedz nie moga. B.d wzgld na t
prawd, czy te instynkt wasnego nicestwa, do
e Iilku czonków towarzystwa patiyotycznego

rozwiza je usiowao po bitwie ostrockiej.

Sporzdzono nawet alit rozwizania. Dla czego

si Lelewel sprzeciwi temu zbawiennemu zamia^

rowi? nie pojmuj: to tylko pewna, e napisa

protestacy, w której dowodzi, e towarzystwo

patryotyczne jest potrzebne i e go rozwizywa
nikt nie ma prawa ; krok równie hazardowny jak

niepolityczny, bo nie byo lepszej nad t spo-

sobnoci zakoczenia farsy do której umylnie prze-

ciwnicy Lelewela wiksz nieli zasugiwaa wag
przywizywali.

W ogólnoci (i ten jest stanowczy punkt z któ-

rego ja przynajmniej uwaajc towarzystwo pa-

tryotyczne byem i jestem jego nieprzyjacielem)

ze roso do niezmiernego ogromu z Aviny nie to-

Avarzystwa patryotycznego, lecz sejmu i rzdu;

w miar nieszcz roso take oburzenie w sto-

licy i obozie ; ale towarzystwo patryotyczne nie-

4
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popularnoci swoj, charakterem indywidual-

nym, postpkami i nierozsdkiem znacznej liczby

swych czonków, tak dalece skompromitowao le-

dwo nie ca oppozycy przeciwko sejmowi i

rzdowi, e nikt nie chcia, nikt nakoniec nie sinia

zawadn owem susznem oburzeniem, uporzd-

kowa je, i z niego wycign ])otrzebn si do

nadania sprawie Avaciwego kierunku choby za

jyomoc nowej rewolucyi, której niestety! zbawie-

nie kraju potrzebowao. Wyraz tale prawdziwy

i tak zasuony „Honoratka" zbija z toru naj-

energiczniejszych ludzi; oznacza bowiem ohywor-

teli statystów którzy polityk zapijali; oznacza

kazanie w kawiarni, a w publicznem zgromadze-

niu rozmaitego, karczemnego gwaru dziw^n mie-

szanin ; oznacza n. p. Goka *), polityków w re-

•werendach zbryzganych botem, z nieogolonemi

brodami, nakoniec tak wymow charakteryzo-

wa, jak czonkowie towarzystwa patryotycznego

z sali redutowej do Francyi unieli, i jak nie-

dawno wiecili tu w Paryu rocznic 29go listo-

pada. Wszystko to odstraszao ! I w Polsce, nie

*) Obywatel Goek by jedn z najoryginalniejszych figur

towarzystwa patryotycznego. Stronnictwo Zjednoczenia spra-

wio mu kontusz, karabell i czapk. Przeciwnicy za Zjedno-

czenia wydrukowali oddzielnie jedn jego mow ; wraz z dedy-

kacy do pukownika Szyrmy.

(Przypis Autora.')
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tylko w samej Francyi, mieszno bardzo wiele

moe; obawa znalezienia si midzy zastpami

zgiekliwej Honoratki, midzy figurami flamandz-

kiej szkoy, poród grup Wandyka, ukracala

prawdziw, rewoluey- za okresem tego zgroma-

dzenia. Z przeproszeniem czytelnika uyj tu

wyrazu mniej zapewne przyzwoitego, lecz dobi-

tnie oddajcego co chc powiedzie : oto towarzy-

stwo patryotyczne sob zblanio publiczne nieu-

kontentowanie.

Wspomniaem w artykule o przyczynach no-

cy 15 sierpnia, jak rol gx'ao to sawne zgro-

jnadzenie w rosterkach sejmowych midzy refor-

mistami i antyreformistami. Przechylajc si ra-

zem z drukiem na stron przeciwników reformy

suyo gorliwie i szczerze jednej czci sejmu

z uszczerbkiem drugiej, cho byo postanowione

dla pokonania obudwu. Nie szo wtedy towa-

rzystwu patryotycznemu i jego pisarzom o nie-

podlego Polski, której bez zmiany rzdu nie-

podobna byo ratowa, ale o to jedynie, eby spór

midzy stronnikami Ski-zyneckiego i Niemojo-

wskich rozstrzygn z korzyci ostatnich. Za-

pomniao Towarzystwo w tej walce midzy dwo-

ma gównemi elementami naszej izby, midzy
arystokracy austryackiego, pruskiego, lub mo-

skiewskiego autoramentu, a zasugami i ideami

oppozycyi kongressowego królestwa, e te oba-

dwa systemata zarówno byy szkodliwe.
4*
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Takie byo twarzystwo patryotyczne ! Da-
leko, bardzo daleko odskoczyo od gównego
zamiaru swoich zaoycieli; jako instrument je-

dnej partyi sejmow(5j zbyt wyranera rónio
si licem od pocztkowego klubu, eby te dwa
zgromadzenia ktokolwiek z znajcych history re-

wolucyi polskiej za jedno móg uwaa.
Z tego wszystkiego nie trudno wykalkulo-

wa jaki udzia miao towarzystwo patryotyczne

w wypadkach 15 sierpnia? Taki jaki tylko mied

mogo, a zatem równie podrzdwj jak w owych

niesnaskach sejmowych. W czerwcu dopomogo
antyreformistom zwyciy reform, w sierpniu

pomogo ludowi warszawskiemu powiesi szpie-

gów, których rzd obroni niemóg. Zdawao
si towarzystwu patryotycznemu , e przy tej

okazyi potrafi przybra ton i maniery piervvsze-

go klubu : to jedynie spowodowao jego czon-

ków, e si caym tumem wysypali ku wie-

czorowi 15 sierpnia do paacu rzdowego. Ztd
postpujc Krakowskiem przedmieciem ku ko-

lumnie Zygmuntowej prowadzili pospólstwo do

zamku, do wizienia Bukowskiego i Jankow-

skiego. Niektórzy nawet, jak powiadano, czyn-

niejszy jeszcze udzia mieli w rosncem zamie-

szaniu. I na tych to faktach opieraj niektórzy

Polacy wniosek, e noc 15 sierpnia bya dzieem

towarzystwa patryotycznego ! Historya odrzuci

ich zdanie. Powie ona w swoim czasie, e co
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innego jest by autorem nocy 15 sierpnia, a co

innego jej katem*)

*) Towarzystwo patryotyczne dao si z tein nieraz sysze

1 w Warszawie po nocy 15go i za granic, i rze tej nocy o

kilka dni wczeniej przysza do skutku, nieli towarzystwo za-

mierzao, ze wcale inna rzecz bya napita, ze gdyby nie ta

noc, toby powieszenie szpiegów byo tylko pocztkiem i hasem

daleko polityczniejszych mordów i t. d. Dalej powiadaj czon-

kowie towarzystwa, e na taki przypadek mieli ju nowy rzd

gotowy, konwency z dwudziestu kilku osób zoon, midzy

któremi miao si take znajdowa dziewiciu wice-prezydentów.



Skutki nocy 15 go Sierpnia.

Krukowiecki.

Pamitnik Emigracyi Polskiej 25 Marca 1833.

Powstanie nasze niedugo trwao, lecz prdzej

podobno i wicej wypotrzebowao , staro imion

zaleconj-ci narodowi, dawnycli i nowszych zasug,

reputacyj prawdziwyci i sztucznycli , nieli inne

krwawsze, wewntrz gwatowniejsze wstrznie-

nia rewolucyjne w czasie tak krótkim. Co bd
okazalszego Avzitoci i majtkiem, lub we wzgl-
dzie konnexij prywatnych dalej sigajcych, spra-

wa kraju z ])od cienia wychylia, wszystko to za

ukazaniem si swojem albo natychmiast prze-

brzmiao, albo rozpywao si zwolna jak pai'a

w powietrzu: tak dalece, e kiedy Krukowiecki

dochodzi do kresu swej ambic}a, juz wtedy pra-

wie nileogo niebyo midzy ludmi, którzyw Polsce

nigdy nadaremnie nierocili sobie prawa do zna-

czenia i wadzy, coby przed nim móg zasi
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na pierwszem miejscu w rzdzie, lub obj do-

wództwo nad wojskiem. Najlepszym bo nieza-

pi^zcczonym tego dowodem jest missya Zwierko-

wskiego od rzdu narodowego do obozu, na dniu

15 sierpnia, przed rozruchem w stolicy odpra-

wiona bez skutku. Obchodzi! deputowany war-

szawski kolej wielu jeneraów, kademu z osobna,

tak aby jeden o drugim nie wiedzia, ofiarujc

nominacy na naczelnego wodza; lecz nikt jej

przyj niechcia. Maachov»ski, towarzysz Ko-
ciuszki, weteran z pod Racawic, podeszym wy-

mawia si wielviem ; Prdzyslii niesnaskami

w armii, rozprzeniem Icarnoci; ubieslvi sa-

boci zdrowia, niezdatnoci i t. d. Epoka bya
Avielka, a systema osób, które my Polacy zawsze

na czoo wysadzamy, z gruntu wyczerpane. Po
bitwie ostrockiej mogli ci czonkowie izby, któ-

rych kaliszanami zwano w obec partyi arystol^ra-

tyczno- dyplomatycznej odj dowództwo Skrzy-

neckiemu; bya to nawet w icli systemacie pora

najwaciwsza mianowania Umislciego wodzem
naczelnym. Wedug naturaln('j taktjki parla-

mentowej powinni byli w nim widzie najmocniej-

sz bo zbrojn podpor swojej teoryi w izbie co

do rzdu zoonego z rónycli opinij , i swego

wpywu za izb; tak jali Skrzynpcki by zbrojn,

podpor ich przeciwników, torysów naszego sejmu.

Umislii zgadza si z Prdz^-slcim , co na los

AYOJny najzbawienniejszy wpyw wywi'ze mogo.
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umia ceni jego talent, jego wysokie pojcia woj-

skowe, dotd tak le wykonywane. Odwany
w bitwach, w subie ostry, z takim szefem sztabu,

z t, porywczoci która ludzi pewnego hartu

skania w ostatecznem niebezpieczeiistwie do za-

ryzykowania wszystkiego dla uratowania wszyst-

kiego, byby, mimo bardzo wielu niechtnych,

silniej zapewne w owej epoce, nieli potem w Po-
cku kiedy si wszystko ze szwu rozpruwao, zdo-

a dwign spraw ojczyst, któr broni przy-

by na pola grochowskie z pi'uskiego wizienia.

Lecz niekorzystano w izbie z t^j chwili przez nie-

konsekwency i niemiao w wasnem systemacie,

która wszelkie nasze polityczne zatargi charak-

teryzuje. Dla czego z uszczerbkiem równie do-

tkliwym dla publicznego interessu, a w okolicznoci

bardziej jeszcze naglcej, Dembiski po powrocie

swoim z Litwy, nie utrzyma si na tym punkcie,

iby w jego przytomnoci bardzo trudno byo
wyj Krukowieckiemu z roli niebezpiecznego

wprawdzie, lecz podrzdnego malkontenta? kilka-

krotnie namieniem w tem pimie. Nakoniec czego

rewolucya nie zuya, lub nieodczarowaa, to zgi-

no w wojnie : Ludwik Kicki, i Henryk Kami-
ski kochani od onierza, powaani od caego na-

rodu, polegli pod Ostrok. Austrya wizia

Dwernickiego ; Chopicki, Szembek oddawna zni-

knli. Niebyo tedy nikogo w obrbie zalorelo-

nym temi liniami. Ze i w innej sferze, w partyi
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zwanej rewolucyjn od 29 listojjada niemial i Jiie-

mógl mie Krukowiecki równego sobie wspóza-

wodnika, niepotrzebuj przekonywa o tem zna-

j,cych history naszego powstania. Od pocztku

rewolucyi bardziej si lkano jej autorów, jak ze-

wntrznego nieprzyjaciela. Entuzyazni sawy, na-

tchnienie miaego przedsiwzicia, pocig do

wielkich rzeczy w kolebce zgwacone, zniechcone,

przez cay cig powstania zostaway za granic

wadzy. Talent si ksztaci, i niejako do lotu wy-

rabia w akcyi, na scenie nie za kulissami ; trzeba

go szuka, odgadywa, nie spotyka trafunkiem,

tym bardziej zraa. Gdzie potrzeba byo by
albo jeneraem, albo posem, albo przynajmniej

lirahi, eby bez zwizków prywatnych, upoka-

rzajcego poplecznictwa i wielkiego majtku roz-

pocz zawód publiczny, tam ledwo nie to wszyst-

ko coby spraw kraju przywiedzion do rozpaczy

ratowa, zbawi mogo niezwykemi rodkami,

musiao by z przyczyn naturalnych nieznane,

wtle, drobne. W porzdku talach wyobrae,
któremi niejedna rewolucya zgina na wiecie,

które jednak nigdzie tak wycznie i przewanie

jak w Polsce niepanuj, w dyskredycie opinii,

rodków i osób rewolucyjnych z jednej strony, a

z drugiej wwyrównywajcym tamtemu dyskredycie

znanych imion, di-ogo przepaconycli zasug i in-

nych gwarancyj, niemóg duej Krukowiecki sa-

mego siebie bez skutku uwaa i innym wysta-
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wia za czowieka niezbdnego. By nim rzeczy-

wicie w owej porze.

Jego indywidualny charakter zbyt wyranie

si objawi, nadto wany wpyw mia na pi'zed-

ostatnie ctiwile sprawy kraju w owej krótkiej

lecz pamitnej epoce midzy 15 sierpnia i 8 wrze-

nia, eby go tu cile oznaczy i w prawdziw-

szem jak dot,d wietle wystawi nie naleao. Do
rzdu tych ludzi, którymi w kadym kraju obcy

jycin, narzucony despota atwiej rzg^dzi moe ni-

eli rodak z woli narodu, którzy w Polsce przed

rewolucy umieli ulega carewiczowi nienadska-

kujc mu, a po rewolucyi nikomu z równych

sobie posusznymi by niechcieli, trzeba policzy

i Krukowieckiego. Pokazywa on
,
gdy dykta-

tura ustpowaa z placu, wielk, ochot objcia

naczelnego dowództwa, bardziej dla tego, eby
midzy równymi sobie niemie nikogo nad sob^

nieli z przekonania o ciasnej nad innymi wy-
szoci co do sztuki wojennej. U niego patryotyzm

by tylko ambicy. Takie charaktery su, czasem

gorliwie pospolitemu dobru nie z innej pobudki,

tylko eby si nikomu nieda uprzedzi w tym

zawodzie. Ze takich charakterów byo bardzo

wiele midzy wyszymi oficerami w wojsku pol-

skiem, przekonywa wybór Radziwia, któi'ego sejm

dla tego jedynie mianowa wodzem naczelnym,eby
pi'zez w}Tiiesienie na ten stopie jednego zjeneraów

w czynnej subie, wszystkich innych nieobrazi.
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W bitwie 25 lutego wola Krukowiecki nara-

zi los armii, nieli przyoy si do stanowcze-

go zwyciztwa, któreby utwierdzio wojskowi re-

putacj, Chlopickiego. Gdy mu to potem wyma-

wiano, gdy mu przypominano, e obieca sucha
nawet dobosza, jeliby izba postawia dobosza

na czele wojska, odpowiedzia: ,,daem sowo
honoru, e bd sucha dobosza, ale nie gra-

matyki i poetyki I! Przez gramatyk rozumia

Mroziskiego, a przez poetyk Morawskiego,

którzy si w sztabie Radziwia i Chlopickiego znaj-

dowali.

Skrzynecki bardzo politycznie postpi sobie,

poruczajc po objciu naczelnego dowództwa

rzfjdy stolicy Krukowieckiemu , któryby w polu

przez upór, zazdro i dum nigdy na czas jego

rozkazów niewykonal , i zawsze stara si mu
przeszkadza niesubordynacy, av powodzeniu, a

krytyk w nieszczciu. Jako gubernator War-
szawy by na swojem miejscu: przestrzega cisego

porzdku w miecie, barykadowa ulice ; o baryka-

dach i minach prochowych czsto pisywa w ga-

zetach , które ]Moskale z uwag czytali, szpiegów

prdko kara, co mu jednao przychylno pospo-

litego ludu; stal si postrachem gwardyi narodo-

w^ej i nadliczbowych oficeiY>w ; lustrowa laza-

rety, i przechodzce pi-zez Warszaw rezerwy

do obozu. Sowem okaza talent, przytomno
umysu i przywizanie do sprawy. Wspominani
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o tein, poniewa gubernatorstwo przetorowao

drog Krukowieckiemu do nastpnego zawodu.

Zwjciztwa pod Wawrem i Dbem sprawiy

na nim nie najlepsze wraenie: postrzega zdaa,

ze w Skrzyneckim dojrzewa m^ znamienity dla

sprawy narodu. Z obowizku gubernatora mu-
sia by mistrzem ceremonii jego tryumfu! To
dusz namitnego starca na wskro przebodo;

musia oprowadza po ulicach dziaa i sztanda-

ry których niezdoby. Tego niemóg przebaczy

Skrzyneckiemu! Okrzyk ludu, niewolnicy, po-

poch Dybicza: wszystko to pomnaao jego zy
humor tak dalece, e z gniewem rozpdza ci-

snce si tumy do dziedzica prymassowskiego

paacu, gdzie skadano trofea ora polskiego.

W tenczas jednego z natrtniejszych widzów sam

szpad uderzy w obec licznej publicznoci. eby
si poszczci miao komu innemu bez niego,

zby kto inny nie on Polsk móg zbawi przy

oklaskach caej Europy, tego Krukowiecki nie-

pojmowa, bo tego sobie nieyczy. Za ze po-

czytywa fortunie, e si umiechna Skrzynec-

kiemu, i czeka tylko sposobniejszej pory, eby
go za to ukara. Cigle niepowodzenia od bitwy

ostrockiej naday tej partykularnej niechci, tej

obraonej dumie, charakter prawej oppozycyi

w interessie publicznym. Osobist uraz wzito za

patryotyzm. Myl si ci którzy sdz, e Kru-

kowiecki knowa potajemnie spiski: on jawnie kon-
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spirowa, najpierwej sam jeden, a gdy Skrz3'necki

trwa ci,gle w nieczynnoci politycznej i militar-

nej, wespó z caym narodem. Po bitwie ostro-

ckiej wystawi naczelnego wodza za najzdolniej-

szego czowieka, po wyprawie na Rydygiera za

zdrajc kraju; a po przejciu Paskiewicza przez Wi-
s, mówi publicznie, „e go poioiesi kae."

Inni skradali si do wadzy: on szed do tego

otwarcie, przebojem, niezaniedbujc niczego coby

mu u ludzi dobrej wiary zjedna mogo to mnie-

manie, e sprawa w jego rku wemie lepszy

kierunek. Ostatni rzd narodowy w Zakroczy-

miu, którego zeznanie pod tym wzgldem jest bar-

dzo wane, tak si wyraa o Krukowieclcim w ga-

zecie narodowej z dnia 19 wrzenia 1831 roku:

„By wporód nas czowiek który nie spotka na

ulicy onierza, eby go niezaczepi i niezapewnia,

e on jeden w stanie jest poprowadzi go tam,

gdzie go czeka zwyciztwo lub mier chlubna;

nie spotka obywatela, eby mu nieprzypomina,

e wszelkie ukady z Rossy s próne i zbrod-

nicze, e nigdy adnych niedotrzymala i niedo-

trzyma. Oddalony przez zeszego wodza, zdawa
si tem samem now stawia rkojmi przeciwko

ukadom, którym nigdy lud nie ufa, i których

jakby przez jakie przeczucie wicej si lka,

ni najdotkliwszych klsk w otwartym boju. .

.

Tym czowiekiem by jenera Krukowiecki, który

Av czasie swego gubernatorstwa liczne wielkiej
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czynnoci dawa dowody." (Okólnik do missyj

polskich.)

Systematyczno, któr od pocztku powsta-

nia cile zachowywano w wojnie i w polityce

wewntrznej, przywioda interess narodowy do

tego zemdlenia, do tej apatyi, ze go tylko przez

nagle przeamanie wszelkiej rutyny, przez bralc

wszelkiego systematu ratowa byo mona. Pol-

ska w granicach jednej mili kwadratowej potrze-

bowaa nakonlec aioanturnika eby zosta mocar-

stwem, albo przynajmniej zgin z chwal. Nie

"wszystko skoczyo si z kampani Skrzyneckiego:

zostaway jeszcze wielkie rzeczy, wielkie dziea

godne rozpaczy konajcego ludu! Moglimy Pasz-

Iciewicza pogrzeba pod olcopami Warszawy, albo

"W jej rozwalinach , stolic w ostatecznym razie

zburzy, spali, lub w powietrze wysadzi, potem

kraj naokoo spustoszy poog, zniszczy liolo-

salnym v.'andalizmem narodowego oporu, nare-

szcie rozbi si na drobne oddziay, koczowa po

lasaci, i za Bugiem wznowi czasy konfederackie,

Z pomidzy wszystkici hrahióio austryackich i

pruskich, ze wszystkich pedantów strategii, ze

wszystkich ideologów polityki którzy spraw Pol-

ski przywiedli do tego stanu, jeden Krukowiecki

taki jakim by wówczas, albo przjmajmniój za

jakiegomy go poczytywali, zdawa si mimo po-

deszych lat sw'0ich, zdolnym do tych szalonych,

ale koniecznych i olbrzymich kroków! By nie-
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wtpliwie w dotychczasowem postpowaniu swo-

jem, w owiadczeniach, w obietnicach najwicej

rewolucyjny; jego popdliwo, jego sarkazmy,

jego impozycya we wszystkiem co czyni i niuwi,

rzeczywicie nie jedn miar rymoway z deor-

ganizacy, z pojciami rozpaczy, z potrzeb osta-

tniego wysilenia. Któ móg przewidzie, albo

odgadn co nastpi ? Kiedy inni zapowiadali, e
nieodmieni dotychczasowego trybu postpowania,

on uroczycie i jawnie wszystkich zarcza, e
objwszy wadz natychmiast wszystko odmieni,

z gruntu zburzy budow wzniesion przez Skrzy-

neckiego w wojsku , tych bez zwoki usunie,

którzy si pokazali niezdatnymi w jakiejkolwiek

czci suby publicznej, a tych przykadnie uka-

ra nieomieszka, którzy z wol mieli; miano-

wicie za, e si otoczy bez wzgldu na sejm,

ludmi modymi, wiatymi, energicznymi, i wszel-

kie koterye , wszelkie kabay przemoc potumi.

„Izba niepozwoli Jeneraowi dziaa w tym duchu,"

mówiono mu na kilka dni przed 15 sierpnia; „co

mi tam izba, odpowiedzia Krukowiecki, nauczy-

bym ja ich gdyby si miesza chcieli do mego
i'zdu, — do si narzdzili, — nie dam im

kraju zgubi do reszty ! " MÓAvi to w przekona-

niu, e niezawodnie kolej rzdzenia na niego

przyj musi. Istotnie same wypadki niosy go do

steru: jeszcze przed 15ym sierpnia byo rzecz

pewn, e go obejmie. Naprzód oznajmia jak
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go sprawowa zamierza. Czyni to jawnie, bo

jak ze wszystkiego co tu powiedziaem pol^azuje

si, konspirowa niepotrzebowa.

Ogólnie rzecz biorc, postpowanie Kruko-

wieckiego przed I5yra sierpnia nic skrytego, nic

zdronego w sobie niemiao. Korzysta z nie-

szcz zrzdzonych przez swych przeciwników ku

pomnoeniu wasnej wzitoci. Dopiero gdy rze-

czy dorzay, wród zamieszania zaczyna stawia

kroki oznaczajce czowieka ambitnego. Zrcznie

i prdko uchwyci wadz osierocon na bruku.

Ranek witajcy po rzezi zasta go na koniu

wród tumów pospólstwa i stray. Ju wtedy

Warszawa, Polska do niego naleaa! Co móg,
to najlepiej dowodzi, e tej nocy sam siebie zro-

bi gubernatorem, a potom wezwa rzd, aby go

potwierdzi av tej wadzy. Rzd piciu natychmiast

przysa mu nominacy.

Jak gubernatorem kaza si mianowa rzdo-

wi, tak nastpnie prezesem nowego rzdu sejmo-

wi. Przestraszy posów, a szczególniej refor-

mistów pokazujc im przez samego siebie uoo-
n list arystokratów sejmowych, których niby

lud powiesi zamierza. Nigdy trwoga napróno

do sejmujcych nieprzemawiaa w wewntrznych

wstrznieniach. T wasno maj wszystkie

ciaa reprezentacyjne w dzisiejszej Europie, e
je atwiej mona w bd wprawi i przerazi ni-

eli jednego choby te najbojaiwszego czo-
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wieka. Sejm, który wszystko sankcyonowal co

si stao de facto, który przez cay ci^g powsta-

nia znajdowa si zewn.trz ogólnego ruchu, nie-

odstpil od tej teoryi i w wyborze Krukowiec-

kiego. Mianowa go prezesem rzdu, bo ju nim

by przed t, norainacy.

Miasto.

Lud powstajcy niechaj bdzie naksztat pa-

daca, który rozplatany yje w kadym kawa-
ku, w najdrobniejszej nieledwie czstce swojej.

Taka jak nasza rewolucya, nigdzie niepowinna

bya mie swego rodka. Kto da serce jakiej

rzeczy, podaje zarazem sposób zabicia jej od je-

dnego razu przez uderzenie w ten jeden punkt

miertelny. Zwykle^ insurrekcya rozpociera si

na obszerniejszych pi*zestrzeniach
;
potrzebuje ste-

pów, jak rcAYolucya spoeczna bruku. Charak-

terem dawniejszycli powsta w Polsce byo co
scytyjskiego, nomadycznego. Lud tak szeroko

rozsiany, wiejski, konny, bogobojny, moralny ina-

czej nie wojuje. Tym jednym tylko rodkiem

uniemiertelnia wojn z nieprzyjacielem, kt<!»ry j
systematycznie prowadzi musi.

Taka bya idea j^owstania w zwizku rewolu-

cyjnym przed 29, którego Avszystkie plany, wszyst-

kie kombinacye zasadzay si na dziaaniach za-

czepnych.

ir. 5
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Centralizacya w powstaniu jest daleko szko-

dliwsza jak w zwyczajnym stanie rzeczy. Ni-

gdy, nigdy Polska niepowinna bya w rewolucyi

naszej zalee od Warszawy. Kraj w miecie,

sprawa na bruku zawsze u nas zmalej, zb-
karciej.

Z tem wszystkiem poniewa za staraniem lu-

dzi przewrotnych albo obkanych, rzecz od sa-

mego pocztku posza tak kolej, e rewolucya

straciwszy dwa miesice czasu, wybiega tylko

z rogatek warszawskich, i zawsze si ku nim

zwraca musiaa; poniewa rzeka bystra i sze-

roka przedzielaa nas od nieprzyjaciela i reszty

Polski, a w stolicy zajmujcej nad ni korzystne

pooenie, by gówny skad wszelakich mate-

ryaów, fabiyk i t. d. (lubo z wikszym poyt-

kiem wojny mogo si to byo w czci przynaj-

mniej znajdowa w jednej z twierdz naszych, lub

wobudwu); poniewa nakoniec tak przyzwyczai-

limy powstaca polskiego i regularnego onie-

rza, e póki si patrza na Warszaw od Pragi

lub Raszyna, poty niewtpi o zbawieniu Ojczy-

zny: dla tych tedy gównycli przyczyn wród
tych okolicznoci, stolica staa si dla nas naj-

waniejszym punktem wojennym, i jak ju kilka-

krotnie namieniem poczytujc to za ródo wszyst-

kiego zego twierdz powstania, któr my bro-

ni usiowalimy, a Moskale zdoby. Warszawa

staa si Polsk, niebdc ni ani w konturo-
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wym zarysie rewolucyi, ani w wyobraeniach

narodu. Do Polski zamknitej tym obrbem
wszystko ze wszystkicli okolic kraju zmierzao,

i odwrotnie z takiej Polski wszystko si na ze-

Avn§trz roio, jak z pszczelnego ula. Kampania

nasza bya tylko obleniem jednej fortecy. W tej

niepotrzebnej, i niepolitycznej centralizacyi, nie-

zgodnej z historycznemi zasadami ruchomych

powsta polskich, wypadao wic koniecznie z wa-

nych i mnogich pobudek stanu, ])odcignfj, pod

najpierwsze wzgldy wojskowe i polityczne mie-

szkaców miasta, lud, stolic.

Gdzieindziej powiedziaem, jakie starania czy-

nili niektórzy patryoci, eby uksztalci ten miej-

ski element, i dla czego nieudao si im pore-

dnictwu stolicy w sprawie kraju nada charakter

polityczny. Lud warszawski powaa tylko dwie

osoby: wojownika, albo kogo co z tumu po

chodz,c, z tumem przestajc wzniós si nade
nieograniczonem równych sobie zaufaniem. Ko-
lega Washyngtona i szewc, byli jego ulubiecami

w 94m roku. Chopicki, gdyby sam siebie od-

gadn umia, atwo byby si móg sta tem dla

Polski i Warszawy czóm by Kociuszko: lecz

Kiliskiego brakowao stolicy, która dla tej je-

d3'nie przyczyny, chocia bya gniazdem powsta-

nia, adnego jednak udziau w rzdzie niemiaa.

Massy w krajach nieudzielnych jednaj tylko

rzeczy gwatownie potrzebuj: niepodlegoci. Lud
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warszawski co do wyobrae politycznych ani

krokiem naprzód nie postpi od 94go roku. Jak

wtenczas tak teraz jednej tylko rzeczy nienawi-

dzi: Moskwy i jej stronników. To tylko poj-

mowa, ze nieby udzielny; z tego jedynie punktu

ceni osoby, i Avypadki. Obojtny wiadek po-

cztkowych kontrarewolucyjnych zabiegów, tak

sztucznych i powikanych, ze ich poczciAvi ludzie

w massie zrozumie niemogli, przebacza patryotom,

którz}' si Lubecliiemu podej pozwolili, najnie-

bezpieczniejsze bdy.

Kwestye bardziej jeszcze zawiklane , wypy-
wajce z walki opinij sejmowych równie mu obce

byy. Obojtnoci w tych rozterkach okazywa

daleko wicej rozsdku nieli Towarzystwo pa-

tryotyczne, które chcc by jego organem, su-

yo jednej partyi ze szkod drugiej
,
jak tamta

niebezpieczno]'.

Warszawa przez cay cig powstania zdawaa

si m<')wi do wszystkich sektarzy, energumenów,

i intrygantów politycznych: „Kócie si midzy
sob, niechaj rzdzi kto chce, byle kraj ocala."

Lud warszawski w 94m r. powiesi za przyka-

dem w'ieskiego kilku icielkich panów nie za ary-

stokracy, lecz za to jedynie i si z Moskw
porozumiewali. W r. 1831 byby to samo uczy-

ni gdyby mia takie przekonanie. Tak mylc
nie jest jeszcze jakobinem.
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Póki Polska zostaje pod jai'zmem moskiew-

skiem, pruskiem, i austryackiem , agenci obcej

wadzy, donosiciele, sualcy przemocy mog. by
pewni srogiej i gwatownej zemsty w kadem
wstrznieniu ; ale nigdy to niespotka ludzi któ-

rych polityczne wyobraenia wicej szkodz Polsce

jak tamtych przedajno. Krótko mówic: lud

polski karze zdrad, nie teory, od zdrady cz-
stokro niebezpieczniejsz.

Z tej charakterystyki Jatwo wycign wnio-

sek, i w nocy 15go sierpnia lud warszawski 7ii-

Jcogo prócz szpiegów, i tych których mu sam rzd
za zdrajców wskaza, jak n. p. Jankowskiego i

Bukowskiego, powiesi niemó(i , i niechcia. Ci

co rozumieli, ze dalej si posunie w zamieszaniu,

mylili si. Ci czonkowie Izby, którym si zda-

wao e Usta Krukowieckiego jest prawdziwa,

nieznali stolicy.

Duo wody wilanej popynie do Batyku,

nim to miasto nauczy si pryncypia skazywa na

rusztowanie.

Od pocztku wojny nienawi do Moskwy,

niech przeciwko agentom policyi tajnej i jaw-

nej byego rzdu, niech tumiona przez lat kil-

kanacie przybray w Warszawie ciarakter wy-

rany, oryginalny, mniej wicej zatrwaajcy

w systemacie umiarlcowania i sodkoci rzdów
naszych. Na tem tle wyrabiaa si nawet litera-
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tura pospólstwa, literatura brukowa. Roniecki,.

Szlej, Makrot, byli to bohaterowie niezliczonej

liczby ulotnych pisemek, wierszy, które ulicznicy,

ci minnesengerowie i minstrele zemsty popular-

nej, roznosili, przedawali, powtarzali z pamici,

przy piewie. W bractwach róacowych, midzy
cechami, na starem miecie nie pogasy trdycye
z czasów Kiliskiego. Jakby si moga obej
rewolucya bez powieszenia zdrajców, z jakiej przy-

czyny rzd tak dugo trzyma ich wwiezieniu?

niemogli tego ])OJ ludzie proci, poczciwi, ko-

niecznie potrzebujcy szubienicy dla wyraenia

swego patryotyzmu. Nic si nie dzieje od razu

w podobnycli zdarzeniach. Do sceny gwatownej,

krwawt^j sposobi si lud stolicy przez cay cig
powstania. Róne mijay systemata, upaday rz-
dy, kabay: on od pocztku rewolucyi za obr-

bem tego caego ruchu, myla o t^m tylko jakby

szpiegów powiesi. Po wyprawie pod ysobyki
napisano byo na ulicach, na bruku Warszawy,

na czole gminu, e nastpi, e musi nastpi silne

wstrznienie. Jak w gieldacli europejskich gracze

podcigaj pod sw rachub przysze wypadki,

tak u nas to niepochybne zamieszanie na par ty-

godni przed 15m sierpnia byo przedmiotem roz-

maitych spekulacyj.

Dla tego ja powiadam, e na dwa, na trzy

dni przed temi wypadkami, exekucya kilku wino-

wajców bya raczej rodkiem stanu z strony rz-
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du, nieli wymiarem sprawiedliwoci. Trzeba to

byo uczyni za dekretem , co si bez dekretu

koniecznie, niezawodnie sta musiao.

Daleki byem i jestem od zachwalania exces-

su, do którego nigdy nieprzebaczone bdy sta-

nu, wielkie uchybienia militarne, nakoniec roz-

pacz i niebezpieczestwo niejako przymusiy cz
stoecznej ludnoci. Gowy mylce tym nawet

zaszczyt czyni, którzy je cinaj; ale krew tak

nikczemn3'ch ludzi, jakimi b}'li ulubiecy, przy-

jaciele i sudzy brata cara Mikoaja, krew bez-

bronnych instrumentów J6go pitnastoletniej po-

dejrzliwej polityki, nazawsze pozostanie hab
rzdu który jej rozlewowi zapobiedz nieumia,

bdzie skaz niezatart sprawy prowadzonej bez

ducha, energii i geniuszu, lecz z kadego innego

AYZgldu wielkiój i nieposzlakowanej. Z tóm

wszystkiem, jakkolwiek gboko czuj ki'zy\vd

wyrzdzon publicznemu interessowi tóm wykro-

czeniem pi'zeciwko szlachetnoci caego narodu,

niemog jednak tego tutaj zamilcze com po-

wiedzia w Wai'szawie: e zaburzenie 15go sie-

rpnia w naszem ówczesnem pooeniu miao swoje

stron polityczn, swój oddzielny charakter, swoje

wano, która nieusprawiedliwiajc bynajmniej

tego co si stao, moga i powinna bya zrzdzi
skutki dla obrony bardzo zbawienne. Statystyka

stolicy popiei'a moje zdanie. Przypomnijmy so-

bie, e w miecie gdzie si to dziao, bya FoU
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ska, a przed azaucami takiej Polski caa potga

Moskwy. Warszawa miecia w sobie bardzo

róne clementa. Mieszkaców byo 120,000*).

Z tych 30,000 ydów; a zatem cz prawie

trzecia ludnoci ogólnej , nietylko niepotrzebna,

ale w postpie coraz cianiejszego oblenia z wielu

miar szkodliwa. Dalej : 30,000 cudzoziemców

,

egoistów, tchórzów, zych duchów, zostajcych

(a mogo to by inaczej?) pod wpywem ukry-

tych przyjació cara. Z 60,000 resztujcej lud-

noci odetnijmy najmniej 40,000, gdy w tym

dziale umieci trzeba starców, kobiety, dzieci,

kaleków, zgoa wszystkich niezdolnych do obron}'.

Zostawao tedy 20,000! otó ten fragment lu-

dnoci rzuci pod stopy zbliajcych si kolumn

moskiewskich gowy kilkudziesiciu stronników

cara, jak niegdy konwencya gow Maryi An-
toniny pod stopy kolumn koalicyi ! W tem wie-
tle widziaem w Warszawie scen 1.5go sierpnia.

Warszawa swojej dla Mikoaja yczliwoci nie-

moga wyraniej okaza. Pocztki zego ducha,

indyfFerentyzmu, waenia si na obiedwie strony

*) Kad to z artykuów, Ictóre z podpisem moim umie-

izczalem w Dzienniku powszechnym. Nieodmienilcm mego zda-

nia. Pisma moje w rewolucyi drukowane zawsze przytoczy

mog dla odparcia niesprawiedliwego zarzutu, który mi którf

uczyni w Revue Europeenne, e co innego mówiem i pisaleca

w Warszawie, a co innego teraz w Paryu.

(Przypis Autora.)
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nagle przeraone zostay w obliczu wojsk mo-

skiewskich. Polska bya w Warszawie, a War-
szawa si zdeklarowaa! Tej myli rozwija nie-

potrzebuj.

Nie noc 15go sierj)nia, ale to co si potem

stolo, jak obaczymy, przywiodo nas wbi"ew woli

losu do ostatecznego upadku.



Dokoczenie.
Obrona.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 10 Kwietnia 1833.

Sto przeszo dzia wielkiego Icalibru stao na

olcopach Warszawy; sto pidziesi,t i liilka byo
zaprzonyci, lvtóre w miar potrzeby przenoszc

si z miejsca na miejsce, mogy broni kadego
zagroonego punktu tej rozlegej linii. Jazda

wiele ucierpiaa w tej kampanii, bya jednak do-

stateczna i do suby w obleniu, i do uatwie-

nia dowozu ywnoci z prawego brzego Wisy

;

dochodzia do 10,000 koni. Piechoty mielimy

do pidziesiciu tysicy, z tych dwie trzecie czci
starych onierzy, tojest takich, którzy si ju
nieraz bili. Wszystkie puki, z maemi wyjtka-

mi, miay bagnety. onierz ten by nawet le-

pszy w okopach nieli w otwartem polu dla jie-

wnej w wojsku polskiem dezorganizacyi, któr od

bitwy ostrockiej powikszyy niesnaski obozo-

^e,cige marsze, a nadewszystko przejcie nie-

przyjaciela przez Wis. Amunicyi niebrakowa-
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]o. Ludwisarnia pierwszy raz w tej Avojnie no-

wych dzia na okopy dostarcza zacza. Modlin

trzyma w naszej mocy bieg rzeki ; may korpus

Róyckiego znajdowa si w tyle nieprzyjaciela.

Wojna dziwn posta przybraa. Nieprzyjaciel

koncentrowa si pod Warszaw ; cay prawy

brzeg Wisy, a tern samem zabrane prowincye

opuci, tojest nam je oddaical przerzuciwszy na

lewy brzeg gówne siy swoje. Polska bya w War-
szawie, lecz eby zdoby t Polsk, i car mo-

skiewski potg swoje zawrze musia w jednym

obozie. Kolos pónocy by w armii Paskiewicza,

jedynej, ostatniej, której nieuledz przez sze,
om, najwicej dziesi tygodni pod stolic, na

jedno wychodzio co j zwyciy, i zarazem

w niej przywie do upadku rozlege mocarstwo

carów. Moglimy si uwaa za panów caej

Polski od Dniepru po Wis, dla tej naturalnej

przyczyny, e od Wisy do ostatecznych koczyn
naszego kraju dnigiej i trzeciej armii któraby go

strzega niebyo. Wyraajc si jzykiem woj-

skowych : nasz lini operacyjn by w tenczas

prawy brzeg Wisy, jej frontem Wisa, jej pod-

staw zabrane prowincye, gdzie w miar oporu

pod Warszaw duch narodowy, powstanie, rea-

kcya ody,wzmocni si mogy.
W takim skadzie rzeczy szo tylko o prze-

duenie wojny. „W Warszawie nie gdzieindziej

broni si mona, mówi Prdzyski (dnia l5go
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sierpnia). Chocia mao w niej ywnoci, posta-

ramy si aby bya, przez posianie dywizyi jazdy

dla oczyszczenia prawego brzegu Wisy. u-
bieski niechaj bdzie gówno komenderujcym.

Skrzynecki niech dowodzi piechot. Maacho-
wski i Rybiusl<i, dobrzy jeneralowie piechoty,

broni miasta bd pod dowództwem Skrzyne-

ckiego. Bem dzielny jenera artyleryi zrobi

swoj powinno. Umiski i Dembiski na czele

jazdy uwaa, bd nieprzyjaciela po skrzydach.

Ramorynie damy korpus z wyborem kawaleryi i

przejdzie Wis, wemie pontony, odpdzi mae
oddziay od Warszawy, zagrozi nieprzyjacielowi

uderzeniem na Brze. Ja jako szef sztabu po-

piesz do korpusu Ramoiyny i w razie potrzeby

bd móg lub w Warszawie stan, lub przej
Wis, zczy si z Róyckim, i z tyu nieprzy-

jaciela atakowa, a tymczasem zaoga z Modlina

i dywizya jazdy czyni bdzie napady z drugiego

boku i tyu." Mówi to Prdzyski pod Ota-

rzewem niewiedzc co si w Warszawie dziao

w tej samej chwili. Ten plan wszystko obejmo-

Ava; by jedyny w owej porze.

Mosliae dwuma tylko sposobami mogli za-

koczy t wojn, 1. przez zdobycie szturmem

stolicy; albo 2. przez zmuszenie jej godem do

poddania si. Rzeczy przyszy do tego punktu,

ze jeliby si im nieudao wzi Warszawy pier-

wszym lub drugim sposobem w czasie krótkim.
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oznaczonym, tojest w 6 lub 8 tygodniach, mo-

narchia moskiewska przestaaby by europejsk

pod stolic, Polski. atwo rozwinienia wewn-
trznej fortyfikacyi, wojsko liczb prawie wyró-

wnywajce nieprzyjacielskiemu, duch ludu, nie-

wtpliwa przewaga patryotycznej czci mie-

szkaców nad obojtn, zniechcon i yczc
sobie powrotu dawnego porzdku rzeczy, pier-

wsze odpieray niebezpieczestwo. W tem przy-

puszczeniu, w obecnoci caego icojska, pod dykta-

tur rewolucyjn Warszawa bya niezdobyta. Na
to si zgodzi kady onierz, kady Polak; e
za i godem w moc nieprzyjacielsk dosta si
niemoga, byo rzecz niemniej widoczn. Cz
jazdy, piechoty i artyleryi bez znacznego osa-

bienia garnizonu wyprawiona na prawy brzeg Wi-
sy vf tak odlego, eby i stolica zostaa opa-

trzon w ywno, i korpus przelotni zdoa przy-

by na czas w razie gwatownego attaku, zabez-

pieczaa Warszaw, pod tym drugim wzgldem.

Ta myl Prdzyskiego przemoga gdy Kru-

kowiecki obj ster rzdu. Dnia lU. sierpnia

roztrzsano na radzie wojennej zapytanie: „co

pocz w tym stanie rzeczy do którego przywiód

spraw J Skrzynecki?" Trzy byy opinie. Kru-

kowiecki i Chrzanowski radzili stoczy waln
bitw pod Boniem ; Dembiski i Sierawski ewa-

kuowa stolic, ruszy z gównemi silami do Li-

twy i tam dalej prowadzi wojn. Umiski plan
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Pr,dzyskiego rozwin,!. Pierwsza opinia, o któ-

rej przekonany jestem, ze w szczerocie serca ob-

jawiona nie bya, tylko tak jak si zwykle dzieje*

na i-adach wojennych, aby innym pozwoli zbi-

ja zdanie któremu sami nieufamy, nie moga
si utrzyitia, bo nieprzyjaciel byby niewtpliwie

pokona nas w polu maj,c daleko liczniejsz ar-

tylery, piechot lepiej wywiczon, nakoniecjak

natenczas jazd potniejsz.

Druga opinia czyni zaszczyt jej autorowi

Jowi Dembiskiemu; najwicej moe przypadaa

do miary z charakterem prawdziwie narodowego

powstania, z charakterem tej wojny scytyjskiej

której mia ide on niedawno tak wymownie
rozwin ; w^szake co do momentu exekucyi, i ze

wzgldu na obrót jaki sprawa wzia od pocz-

tku: myl ta zajmujca, powabna, zbawiby nas

wtenczas nie moga. Gdyby by Jl. Dembiski
na radzie wojennej tak powiedzia: „w Warsza-.

wie utrzyma si niemoemy, wic zburzmy War-
szaw, (a przynajmniej to wszystko w tej stolicy

co j czynio do tych czas najwaniejszym pun-

ktem politycznym i strategicznym) i udajmy si

do Litwy zostawiwszy cz wojska z sejmem

w Modlinie", w takim razie opinia jego byaby
czem wicej dla sprawy jak piknym romansem,

jak poezy wojny. Niewykonana, naw^et odrzu-

cona, pozostaaby nazawsze godnem uw'aania

wiadectwem, e midzy starszymi oficerami
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w wojsku by m^ który interess sprawy publi-

cznej wielk, ogarn myl, poj natur woj-

ny i natur stosunków Polski z Moskw. Ale

chcie wyj z Warszawy, ca zostawi War-

szaw w mocy nieprzyjaciela z tern wszystkióm

czm staa si na nieszczcie twierdza naszego

powstania, nadziej onierza, i teatrem krwawej

sceny gminu, nieb3'o to chcie nagle wysko-

czy z systematu centralizacyi, która przemoga

w tej wojnie ? Kto tylko zna stan publicznego

interessu w owym czasie, stan wojska polskiego,

zgodzi si ze mn na to, e projekt szanownego

jeneraa ewakuowania miasta przed attakiem, to

jest projekt decentralizaci/i bez najwysz«j i osta-

tniej ofiary narodowej, bez dobrowolnego zni-

szczenia w obliczu nieprzyjaciela centralnego piin-

Itu, by tylko wietn chimer.

Trzecia tylko opinia Prdzyskiego, stoso-

\ATiie do wypadków zmodyfikowana, której re-

prezentantem na radzie wojennej dnia 19 by
Jl. Umiski, opinia oparta na tej zasadzie: e
Moskale Warszawy ani szturmem zdoby ani

oglodzi nie mogli, przypadaa do okolicznoci i

utrzymaa si wikszoci. Decyzya i-ady wojennej

z dnia tego poruczala obron stolicy i sprawy je-

dnj czci wojska polskiego pod okopami, a

drugiej na prawym brzegu Wisy. Los Polski

zalea tedy 1 od obrony loewntrznój i 2 ze-

imitrzn^j to jest od oporu w obleniu i poru-
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sze oddzielnego korpusu pod kommend Ra-
moryny.

Te obadwa systeniata obrony icewntrznój i

zewntrznej osobno uwaa bd. Zaczn od pier-

wszego, od rzdu w miecie.

Zaczn od administraeyi Krukowieckiego.

To co zowiemy stolic, miastem , i ludem

miasta, to co jest brukiem, zawzitoci i nie-

przebagan zemst, wzio nakoniec })rzewag

w powstaniu narodu szlacheckiego, w wojnie pro-

wadzonej systematycznie i bdnie, w monarchii

bez króla, w bezkrólewiu bez monarchii, w gma-
twaninie niczem nierozpltanych wyobrae, po

upadku l(')nych powsta na Woyniu, Litwie i

Podolu, }j0 upadku wielu dzielnych korpusów.

Zostaa tylko W^arszawa, zostay latarnie i Kru-

kowiecki. Szubienica bya godem miasta. Ja-

kkolwiek przyjmujemy zasad w ocenieniu wy-

padków 15go sierpnia, niechaj je kto gani lub

chwali jak mu si podoba, zawsze jednak, jeeli

ma i'Ozum, przyzna bdzie musia, ze do naj-

wyszego stopnia skompromitoway Warszaw.
Pospólstwo wieszajc stronników cara, usuwajc
dyplomatycznego wodza, wywracajc rzd sprze-

czny z samym sob, saby, cichy i agodny, na-

pisao dekret swój stolicy : ruina za latarnie,

g^mzy za rozTMk. Warszaw po tem co si stao

trzeba byo bi-oni do upadego, od domu do

domu, od ulicy do ulicy, nareszcie z ziemi po-
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równa. Po kampanii ChJopickiego i Skrzyne-

ckiego ten nie inny koniec czeka kolebk na-

szego powstania. Tego wymaga interess nie-

podlegoci, potrzeba decentralizacyi
, potrzeba

rozproszenia wojny. Moskale Moskw spalili;

nam wypadao zaimponowa im takim samym po-

arem, i un jego wezwa do nowego boju braci

zabuaskich, nadniemeiiskici, naddnieprowych.

Taka bya nowego rzdu zagadka! Lud chcia

rygoru i sprystoci. Wypadao wic Kruko-

wieckiemu nada bez zwoki moc legaln tym

objawieniom, i z wstx'znienia l5go sierpnia wy-

snu to swej wadzy. Nie szo tu o posadze-

nie w rzdzie opraiccóio (jak si komu powie-

dzie podobao gdym to samo pisa w Warsza-

wie), ale o nadanie w nim przewagi miastu, i

odstrychnienie si od izby, której publicyci

w systemacie oporu prowadzcego do rozwalin,

do tj smutnej lecz wielkiej konsekwencyi ich

poprzednich bdów, adn miar z poytkiem dla

sprawy, figurowa nie mogli. Krukowiecki tego

nieuczyni! Opanowa ster rzdu, i natychmiast

zapar si e to by winien nocy 12go sierpnia.

dajc sankcyi od izby, rzucajc jj w nagrod

kilka tytuów, Idlka ministerstw^, kilka urywków
wadzy, poszed okrzyczan drog wszystkich

bkartów losu, którzy wol zatrze niepamici

wasny brudny pocztek, nieli go wiekiemi na-

pitnowa dzieami. Rozruch l5go sierpnia byt

II. 6
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kara admiuistracyi wynikej z sejmu, przez sejm

kontrolowanej. Pod tym wzgldem by rewolu-

cy, przestrog, i nauk, jak dalej postpowa
naleao. Najnaturalniej sza polityka, i có wi-
cej nieli polityka, bo los kilkunastu milio-

nów nakazywa exaltowa do najwyszego sto-

pnia te dyspozycye opinii, zaleca natchn roz-

pacz, i uorganizowa despotyzm anarchii. Mo-
na byo tego wszystkiego dokaa w porzdku

izby? na to historya niechaj odpowie.

Krukowiecki przed 15ym sierpnia obiecywa

rzuci si t drog. Gdy zosta prezesem rzdu
wezwa na odpoioiedzialnyck jego czonków kilku

posów, którzy niemogli go ^>rs_^/7>ms^c do dotrzy-

mania podobnej obietnicy. Wynikao to z icli

charakteru i nauki.

Wadza chrzczona pod szubienic, wykrzesa-

na z bruku przewierzgna si tym ksztatem

w sejmow. Rzd gminu chcia by konstytu-

cyjnym. Gubernatorem stolicy mianowano czo-

wieka ze wszyst]vich wówczas niepopularnych

ludzi najniepopularniejszego, znienawidzonego w
Warszawie. Nie tylko, jak w 94 roku nikt z lu-

du nieutrzymywa stoecznej massy w zwizku

z wadz, co nawet doradza przykad Kociu-

szki, nietyl]v0 od samego ])0cztku zaniedbano

wszystkiego co uczyni wypadao dla jej uzbro-

jenia i sfanatyzowania, lecz co gorsza, sektarze

najprzcciwniejszych opinij zgodzili si na to,
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zby Warszaw zawstydzi, zniechci i upo-

korzy przed cala Europ. Stra bezpieczestwa

poruczona jednemu z czonków zwizku Wyso-

ckiego, natychmiast odebrana mu zostaa. Ba-

rdziej si lkano uspokojonej burzy w miecie,

nieli nabitych armat Paskiewicza, chocia wi-

dzielimy jak by moga, i jak natur miaa
anarchia polskiego ludu. Warszawa powinna

bya zosta drugim Saguntem, a Krukowiecki

w ])odeszych latach swoich komendantem takiej

twierdzy. lecz barykady, miny prochowe, wrzce
oowie, i ufortyfikowane gmachy, lecz przygoto-

wania do szturmu i rozwalin, byy tylko na pa-

pierze! Prezes nowego rzdu da si namó\vi

do roli policyanta dogorywajcego rozruchu.

Noc 15 sierpnia tak przerazia partye sejmowe,

tak przestraszya reformistów i antyreformistów,

e tamci emigrowali do korpusu Ramoryny, a ci

wszedszy do rzdu pocztki jego oznaczy sta-

rali si najwyraniejsz protestacy przeciwko

tym wypadkom. Szo wtem poczci i o to mi-

nistrom nowej wadzy, eby si niezdawalo z jak

mtnego wynikna róda. Popdliwy i ambi-

tny starzec dogodziwszy swej partykulai'nej nie-

chci przeciw Skrzyneckiemu, potrzebowa excy-

tacyi nie hamulca. Ze Avszeci stron naglony do-

sta zawrotu gowy, i zamiast dziaa w duchu

pospólstwa które nic godnego kary nie widziao

W tern co zaszo, pisa codziennie odezwy dla
6*
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okazania, ze w .scenie nocnt^j adnego niemiai

udziau, e to poczytuje za zbrodni, ledwo nie

natchnion przez nieprzyjaciela.

Od tego momentu Warszawa przestaa by
niezdobyt. Architekt barykad zawiód pospól-

stwo. To wszystko czem w ogromnem obleo-

nem miecie wiksz cz ludnoci do poddania

si skonnej na wodzy utrzyma byo mona,
zostao nagle ukrócone. Niewiem czy dokadnie

myl moje tumacz, powiem wic jeszcze wy-

raniej: e Moskale nigdyby nie mieli i'zuci

si na Warszaw wulkaniczn, sfanatyzowan; ale

Warszaw zawstydzon, poniekd ukaran za 15

sierpnia, spokojn i cich mogli bezpiecnie za

sw wasno jeszcze przed attakiem poczyty-

wa. „Nikt wicej niejest ludem jak wojsko"

powiedzia Napoleon. T wielk prawd zasto-

sujmy i do naszego onierza. Obóz traci du-

cha pod stygnc stolic. Polityka ma swoje

odwieczne reguy, których nikt jeszcze bezkarnie

nie zgwaci.

Niechaj si sejm usprawiedliwia brakiem in-

nego czowieka, naglcemi okolicznociami, wre-

szcie i trwog, e Krukowieckiego na czele no-

wego rzdu postawi ! Idzie w t^j mierze jego

wymówka. Ale jake sam przed sob i poto-

mnoci usprawiedliw zdoa tego rzdu kontro-

l, która od tój chwili jak podobao si sta

Krukowieckiemu emanacy woli sejmujcych
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juz do nich tylko naleaa? Adoptowali syna

nocy l5go sierpnia, przyjmujc odpowiedzialno

za wszelkie jego postpki. Jake go dozorowali?

adnego ogniwa systematowi monai*chii konstytu-

cyjnej , któi'ej sejm przysig, niebx"akowao. W
przytomnoci ciaa prawodawczego byl nakoniec,

jak chcieli uczniowie Benjamina Constant, rzd wje-

dnej osobie nieodpowiedzialnej z odpowiedzialnymi

ministrami. By prezes reprezentujcy Icróla w ra-

dzie ministrów. Towarzystwo patryotyczne za-

mknito. Ucichy haasy; Lelewel ustpi z pla-

cu. Oppozycya i-ewolucyjna twórców 29go listo-

pada zwyciona oddawna, gowy podnie nie

moga ; niemiaa adnego znaczenia. Gazety nie

tylko nieparalioway rzdu, lecz z pocztlcu sta-

ray mu si nawet ufno zjedna. Có to wszy-

stko pomogo? Niechaj kada rewolucya, jeeli

cice eby si jej dobrze dziao, wadzy swojej

wszystko odejmie co wbija w podnioso serca

najlepszycli ludzi. adnej ostentacyi, adnego
tytuu szumnego, adnej pompy ! Od tego ba-

rdzo wiele zaley. Zamiast ministrów nieciaj

bd komisarze. Po odjciu tytuu zostanie pu-

blicznemu urzdowi ciar który dwiga bez

byskotek nie jednemu zabracnie odwagi. Jake
Rzym Av tej mierze by mdiy i wielki! Ogro-

mn wadz sug swoicla wojskowyci i cywilnycii

lichemi pokrywa nazwislcami. Obnamy rzd
z pont powierzchownych, a Avnet i bez lvonlcur-
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rencyi, osobliwie w niebezpieczestwie napelnig,

go ludzie chccy wadzy dla tego, ze wzili do

niej z przyrodzeniawokacy, a nie dla tego tylko,

eby powiedziano o nich: „oto si dobrze wy-
kierowali." Trzeba robi karjer w rewolucyi 1

zgoda, ale trzeba si pierw^ej z samym sob
porachowa. Z jak myl weszli do rzdu
po 15ym sierpnia ci czonkowie izby, którzy

w niej po upadku reformistów najwikszy Avplyw

mieli? Jak uwaali stolic? Ugruntowali w so-

bie to mocne przekonanie, e bez zniszcze-

nia Warszawy po najgwatowniejszym oporze,

bez usystematyzowania, e tak rzek, rozwalin,

decentralizacya powstania, a tem samem prze-

duenie Avojny byo rzecz niepodobn? Te py-

tania nie trudno rozwiza. Przyszli do rzdu
bez adnej myli, dla tego tylko eby by mi-

nistrami. Wreszcie wzili dymissy, lecz w ja-

kim momencie? Wtenczas kiedy ju adnego
niebyo ratunku. Sdzili przeto, e Kruliowiecki

dopiero w czasie szturmu zawiód ufno publi-

czn? Jeeli takie byo ich przekonanie, tym

gorzej ! Mylili si. Od 15go sierpnia do 8go

wrzenia dwadziecia i trzy dni upyno. Trzeba

byo wiedzie ministrom o wszystkiem co si

dziao w tej epoce. Powinni byli stolic uw^ia-

domi uroczyst deklaracy, e Krukowiecki nie

jest tym tgim i miaym mem za jakiego po-

wszechno go uwaaa, e wadz opanowa dla
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tego tylko aby upokoi-zy Skrzyneckiego, a w do-

wód tego ogosi, ze obron wewntrzn cakiem

zaniedbuje, ze wojsku adnych nie dal rozkazów

na przypadek attaku, stra bezpieczestwa zde-

organizowa, ludu nieuzbraja, i na okopy nie

Avyprowadzal ; dalej, e do zniszczenia w razie

ostatecznym caej lub czci Warszawy niero-

bil adnych przygotowa, drugiego mostu nie

stawi, efFektów, pontonów i ammunicyi zawczasu

na Prag nie wyprawia, lub przynajmniej na

wozy nie adowa ; nakoniec, e korpusowi Ra-

moryny wbrew decyzyi rady wojennej z dnia

19go sierpnia, to za daleko naprzód si posu-

wa, to za leniwo zblia do stolicy dopu-

szcza. Mówic nawet jzykiem monarchii Icon-

stytucyjnej : ministrowie wikszoci w kadym
z tych przypadków powinni byli wyj z rzdu,

zda rachunek izbie z postpku swego, owieci
opini. Taki krok byby prawdziwie konstytu-

cyjny, wielki, lojalny. Jeszcze mnogie rodki

ratunku zostaway. Jenera Bem, ktiirego opi-

nia jest wanym argumentem tego co tu powie-

dziaem, nieraz da si sysze z temi wyrazami

:

„na ou miertelnem utrzymywa bd, e War-
„szawa bya nie do lozicia, gdyby by Kruko-

„Aviecki komenderowa, lub komu innemu ko-

„menderowa kaza." — Karyerij, tytuy, po-

Avtarzam raz jeszcze, s klsk kadej rewolu-

cyi. Gdyby nie byo tytuu ministra, abdykacya
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w potrzebie kraju, nieprzychodzllaby z tak, trud-

noci, ludziom uczciwym. Wtenczas wadz bez

tytuu ci tylko sprawowaliby na wiecie, których

urzd w ich wasnej opinii ani powikszy, ani

zmniejszy nie zdoa.

Nie we dwóch dniach ostatnich, ale we dwó-

dziestu poprzednich Warszawa dostawaa si

w moc nieprzyjaciela.

Taki by stan wewntrznej obrony. Jedna

cz izby podja si kontrolowa Krukowiec-

kiego w rzdzie, druga obi'aona, jak juz napom-

knem, emigrowaa do Icorpusu Ramoryny. Dwa
gówne naszego sejmu elementa rozdzieliy tym

sposobem publiczn si midzy siebie, rozdzie-

liy staranno okoo dobra powszechnego. W obl-

eniu bya partya antyrefbrmistów, w wycieczce

za icli przeciwnicy si znajdowali. Niewchodz

w operacye korpvisu Ramoryny, jak pominem
attak i wzicie \^'arszawy, bo to wymaga od-

dzielnego pisma; wspomn tyllco, bo to Avynika

z natury rzeczy, e w tym korpusie Coblentz nad-

dreski, czy co naksztat tego l^oniecznie by
musiao. Ramoryno cudzoziemiec, nieznajcy j-
zyka, nKjge istotnie komenderowa oddziaem

majcym tylu i tak znakomitych ochotników, któ-

rzy dat swej emigracyi nielicz zapewne od.

przejcia jednej czci wojsk polskich do Gali-

cyi, a drugiej do Pruss, ale od dawniejszego

czasu, od owej fatalnej impress^, jak na ich
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uiuyle sprawia noc l5go sierpnia, i faszywa

lisia Krukowieckiego ? Tak jest, w liorpusie Ra-

moryny byo nieulcontentowanie. I w rzeczy sa-

mej zdawao si, e jaka excentryczna sia, ja-

ki popd odrodkowy te dwadziecia tysicy

Avojska, wyl)ór armii unosi w coraz dalsze od

Warszawy przestrzenie. A liiedy Moskale do

szturmu przyrzdzenia czynili, wtedy znowu zda-

wao si ludziom prostym ale dobrym, e jaka

gboka antypatya ten korpus co moment na dro-

dze wstrzymuje. Ten nieprzeamany wstrt, to

opónienie czua z dreniem stolica w l^adym bi-

waku Ramoryny, w kadem wytchnieniu jego o-
nierza. Napisano byo e caa Polsl^a za wa
sejmow odpowie. Tak si i w starych czasach

rzeczypospolitej naszej nieraz dziao.



Stosunki gabinetu Petersburskiego z pasz

Egiptu.

Pamitnik Emigi-acyi Polskiej. 6. Kwietnia 1833.

Przed omi, miesicami, jak zapewne przy-

pomn sobie czytelnicy Pamitnika Emigracyi,

staraem si oznaczy kierunek, który Moskwa
prdzej lub póniej w swej polityce wschodnio-

poludniowej wzi musi. Od tego czasu niemao

wane zdarzenia na wschodzie zamieniy to w rze-

teln prawd co wtedy moe tylko zdawao si

teory opart na dalekiem podobiestwie do pra-

wdy. Pasza Egiptu podniós or przeciwko

swemu suzerenoioi, zebra wojsko i przemon si-

jak taranem zatrzs Porta ottomask. Zwy-

ciztwo pod Koniah zagrozio temu pastwu nie-

pochybn ruin. Prdzej nieli si spodziewano

popieszy car z zbrojn interwency. Pozorem

wspaniaomylnoci , uiszczeniem si z obowizku
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ssiedzkiego, tern to niby, ze sutan w czasie

wojny z Polsk, nie dal si nakoni do pomaga-

nia h\mtownikont, osania dzisiaj gest najgroniej-

szy w polityce, najniebezpieczniejsz ofiar : pomoe

sabemu. Medyacya w podobnych przypadkach na

chwil tylko zdobycz poprzedza. Opór ze strony

Francyi na adn, uwag niezasluguje. Austrya,

jak wnosi wypada ze skamieniaej tego mocar-

stwa polityki, z podeszego wieku Metternicha,

z niezomnego wstrtu od wojny Franciszka, b-
dzie si kontentowaa znacznym udziaem , który-

by tu okreli nietrudno byo, w tym nowym
rozboju politycznym. Anglia pewnie niezaniedba

niczego dla odwrócenia tej strasznej katastrofy,

lecz wewntrz zajta irlandzkiemi niepokojami, i

ugruntowaniem porzdku rzeczy wypywajcego
z reformy parlamentu, niewemie na wschodzie

tej postawy w obec cara, której utrzymanie po-

cignby za sob musiao wojn powszechn

europejsk, a tern samem i rewolucyi europejskiej,

przewanym interessom tegoczesnej anarchii otwo-

rzy szerokie pole. W takim stanie rzeczy miao
powiedzie mona , e nigdy Moskwie wyraniej

jak teraz fortuna nie sprzyjaa: co zamierza

Piotr I, co testamentem przekaza swym nast-

pcom , to si nakoniec uda zici wnukowi Ka-
tarzyny, który tym sposobem rozwinie nie osta-

tni zapewne konsekwency jej wielkiego dziea,

rozbioru Polski, ale jedn z najwaniejszych.
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najrozleglejszych jakie z tego aktu koniecznie

wynikaj.

Nie ambicya partykularna tego lub owego

cara, ale budowa jeograficzna, popd witalny,

dno przyrodzona ich ogromnego pastwa, ale

jednem sowem , natura rzeczy i interess stanu

bdcy z ni w cisej zgodzie, niczalezcy od

fantazyi panujcego, przymuszaj Moskw poo-

y kres ostatni Porcie, i z Konstantynopola, tojest

z najwaniejszego punktu nadmorskiego na kuli

ziemskiej nada wcale inn posta Europie, zna-

cznej czci Azyi, wiatu. Jedna tylko Polska,

której ostatnia rewolucya zamierzaa wydoby
z pod jarzma gubernie polskie, prowincye gra-

jce pierwsz rol w skadzie moskiewskiego ko-

losu, z tego wzgldu, e jego czci daleko roz-

strzelone w pewn cao wi, i jego wieym
nabytkom, jego granicom wschodnio-poludniowym

udzielaj mocy zaczepnty , moga okiezna ten

pocig tak niebezpieczny dla cywilizacyi, i opóni
schyek tureczyzny. Ale kiedymy wojowali nad

Wis i Bugiem z ostatniemi prawie wysikami

Moskwy, wycieczonój przez kampanie tureckie

i choler, niepojmowala wtedy Europa politycznej

wanoci tego boju! Kiedymy mieli stotysicy

AYOJslca, kiedy t armi podwoi mona byo, nie

j)rzenikal gabinet St. James, i gabinet tuileryjski,

ze od tej armii, od stu tysicy uzbrojonych Po-

laków los caego wschodu zalea. Nieodway



si uzna niepodlegoci narodu polskiego w gra-

nicach manifestem sejmowym Avskazanych, drze

przed carem wtenczas kiedy on sam by tak bliz-

ki upadku, kiedy krew polska dla tego jedynie

tak obficie pyna, byo czem wicej jak nik-

czemnoci, byo najwyszym politycznym nie-

rozumem. Polska i t. ra czci wlasnemi

zgina bdami, czci wyspiarsk obojtnoci
Anglii, i nieowieconym egoizmem zachodu, gdzie

wewntrzna polityka od upadku Napoleona, ze-

wntrznej adnego postpu uczyni niedopucia.

Upadek nasz natychmiast ocuci av Moskwie spa-

ralioAvan na chwil powstaniami litewskim i

ruskiem dno ku AVschodowi. Ledwo prze-

brzmia huk dzia pod Warszaw, zaledwo woj-

ska polskie przeszy granice austryack i prusk,

gdy bez zwoki car rezerwy swoje w guberniach

poudniowych organizowa, pomnaa, i rozmaite

oddziay w tycli stronach koncentrowa kaza.

Pierwszym tedy skutkiem dla caej Europy upadku

rewolucyi polskiej, jest teraniejsze zbrojne po-

rednictwo Mikoaja w interessach wschodnich,

najwidoczniej zmierzajce do pojednania sutana

z pasz Egiptu w taki sposób, e obadwa, cho
nie dzisiaj

, jego zostan liodownikami. Nada-

remno exageruj pisma ministeryalne krok hazar-

downy francuzkiego penomocnika ! W absolutyz-

mie moskiewskim jest daleko wicej mocy i loiki

nieli w przebiegoci dyplomatów monarchii lip-
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cowej. Niechaj si mami, blichtrami; niemniej

przeto 40,000 Moskaów, podug ostatnich donie-

sie gazety auszpurskiej, nagle si zjawio w s-
siedztwie Konstantynopola. My mieszkacy z nad

Wisy i Dniepru, my to lepiej Aviemy nieli oni,

e w polityce Carslciego- Sioa niemasz nic przy-

padlvOwego. Gabinet ten od pótora wieku wszystko

zwyk koczy co zacz. Polska, Szwecya, Geor-

gia, Persya, Gruzya, Kaukaz, Krym, Multany,

Wooszczyzna, Bessarabia, Ameryka pónocno-

zachodnia i Azya do Chin; Batyk, morze Lo-

dowate, Czarne, Kaspijskie, niezdoay zmordo-

wa jego chciwoci ogromnemi massami wód i

ldów. W tóm drugiem stuleciu wzrostu mo-

skiewsldej potgi, naprzód Turcya europejska,

Azya mniejsza i Egipt, a potem Prussy po Odr,

Austrya do Adryatyku, tojest jalc daleko pod jej

berem Sawiaszczyzna si rozciga, podobnemu

ulegn losowi w skutlcu rozbioru Polski. Starzej

si absolutne rzdy, austryacki i pruski; króle-

stwa konstytucyjne spróchniay prawie zaraz po

narodzeniu si swojem ; anarchia prónuje, massy

cigle nie myl: jeden car pod biegunem ma
niezomn wol, interess swój dobrze rozumie.

Przeszkody nie zraaj go, tylko zatrzymaj na

chwil. W przeciwnociach wicej staoci naby-

wa. Wojna z Polsk bya krwaw epizod jego

olbrzymiej karyery zdobywczej, której Stam-

bu bdzie przestankiem, wytchnieniem z stule-
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tniego zawodu, a nie ostatnim kresem, nie met^,

nieprzeskoczu^, jak sobie wyobraaj kramarze

nadsekwascy, fabrykanci protokoów i obdni
statyci z Fm^eign- Office. Wszystko na wiecie

jest wiksze i mocniejsze od tronu lipcowego,

nawet gruby instynkt barbarzyców, chyti*oG

icli mylcego despotyzmu. Ta monarchia sa-

ma pod sob szeroki dó kopie codziennie, co

godzina.

Tajemnica pokrywa spraw wschodu. Jaki

byl pocztek
,
jaka kolej nieporozumie midzy

pasz Egiptu i sutanem? mianowicie za kto z s-
siadów, lub postronnych i jak gra rol w tej

kótni? Niemasz ])ewnych dat coby to wywie-
cay. Sdzc jednak z charakteru moskiewskiej

medyaeyi, i mnogich dawniejszych przykadów,

ledwoby zarczy nie mona, e gabinet peters-

burgski jest albo autorem buntu egipskiego, albo

przynajmniej jego gówn spryn. Co do na-

tury tego porednictwa zdaje si, jakoby midzy
carem i pasz zachodzio wzajemne porozumienie.

W miar jak inne mocarstwa, Francya i Anglia

usiuj wpywem swoim odwróci od Porty gro-

ce jej niebezpiec?;estwo i wpyw Moskwy ogra-

niczy, w miar tego postp siy zbrojnej egip-

skiej na ldzie i morzu wyrachowany i syste-

matyczny pomoc cara coraz niezbdniejsz czyni.

Pasza Egiptu tak dziaa jak wanie potrzeba,

eby interwencyMoskwy usprawiedliwi w oczach
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Europy, eby jej odj, na chwil przynajmniej

cech najazdu. Na kad dekhiracy europejskich

dworów gwarantujc cao posiadoci tureckich,

usiujc ograniczy zbrojn interwency moskie-

wsk, nowym odpowiada mai'szeni. Tym sposo-

bem bardzo atwo zdarzy si moe, i Turcya

europejska najpierwej zagwarantowana (wszystkie

mosldewsltie zabory zaczynaj si od gwarancyi),

potem protegowana, nakoniec ojninoioana przez

cara zostanie , bez rozlewu krwi , bez adnego
zbrojnego oporu ze strony obudwu wspomnionyci

mocarstw. Dla czegó niemielibymy przypuci
takiego midzy Mikoajem i Ibrahimem ukadu
jalci wanie z natury rzeczy, z natury wypadków

nastrcza si bez nacigania zdrowemu rozs-

dliowi, i tamten europejskie ten azyatyckie kraje

sutana przywaszczy sobie zamierzy? Dla cze-

gó niemielibymy przypuci, e podobna uino-

wa w rzeczy samej przed wojn jeszcze zawarta

zostaa? Jeeli nie tak si maj rzeczy, czemu
pasza Egiptu pierwej nie powsta przeciwko Por-

cie n. p. w czasie rewolucyi polskiej? Czemu
pomaga sutanowi w wojnie z Grekami, kiedy

w owej porze przy oklaskach cal^j Europy móg
Grekom dopomódz, i w sprawie najszlachetniej-

szej, w sprawie ludzkoci tak móg atwo upo-

korzy, detronizowa swego .tuzereiia? Wanie
tego spodziewajc si wtedy Europa, wmawiaa
nawet w niego podobne chci. Zkde ta state-
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czna przychylno losu iiprztajcego w kaidem

podobnem zdarzeniu wszelkie przeszkody gabi-

netowi petersburskiemu? Katai-zyna zawara trak-

tat z Turcy, i rzucia si na Polsk; Mikoaj

przeciwnie, uspokoi Polsk i teraz rzuca si na

Turcy! Gabinet petersburski inaczej w relacyaci

swoich z ssiedzkiemi, a inaczej z oddalonemi

krajami postpuje. Dla zachodu i poudnia Eu-

ropy jest restauratorem konserwatorem; a dla s-
siadów, dla caego wschodu jaJcohinem. Elasty-

czno , gitko jego polityki wszelkie przecho-

dzi wyobraenie. Gdzie rewolucya potrzebna i

konieczna, gdzie tym tylko sposobem ze g-
boko wkorzenione zniszczy mona, tam gabinet

moskiewski czy si z rzdem przeciwko ludo-

wi, i najzacitsz wojn wypowiada rewolucyi

w imieniu zgody, religii i moralnoci. Gdzie prze-

ciwnie anarchia szkodliwa, albo zawczesna, gdzie

tym tylko rodkiem wycieczy mona sil kraju,

tam znowu w imieniu poytecznej reformy czy
si z w'ichrzycielami porzdku, zaszczepia nie-

zgod, gwarantuje bunt i wojn domow. Can-

ning przechwala si w parlamencie angielskim,

e gdzie zechce wznieci poar rewolucyjny! Lecz

Moskwa nie sarn tylko rewolucya ma na swe

rozkazy (chocia to systema nie chwalc si jak

Canning rzeczywicie do ssiedzkich, a szczegól-

niej do wschodnich krajów zastosowaa); ale za-

razem to wszystko co szkodzi rewolucyi. Riche-

II. 7
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lieu wojowa z katolicyzmem za granic. Francyi;

bronifj, szwedzk, uciska papiea w Niemczeci:

we Francyi za gnbi protestantów. Rzd mo-

skiewski t, obosieczn polityk we wzgldzie

.anarchii i restauracyi przypomina czasy sawne-

go kardynaa. W Polsce broni liberum veto i

przywilejów szlacheckiego gminowadztwa ; w dy-

wanie przepaca kreski sprzeciwice si zniesie-

niu tureckich pretoryanów; w Szwecyi namówi
poddanych Gustawa do buntu; Grecy podbu-

rzy w imi staroytnej rzeczypospolitej ; a w Nea-

polu, Turynie, Madrycie konstytucj-jnej nawet

nie sprzyja monarchii! We Francyi za Ludwi-

ka XVIII i Karola X. ca moc swego des-

potyzmu, ca potg swych intryg i zota wspiera

jezuitów, których sam wygna i przeladowa

w swoim kraju. Po upadku restauracyi wskrzesza

j w tym kraju, w Hiszpanii przepaca mnichów

Lojoli, i doktorów kastyliaskich ; w Portuga-

lii migelistów; we Woszech ucisk austryacki i

papiezki. Ten sam rzd tak pobony, tak re-

stauratorski na poudniu i na zachodzie Europy,

nawet bullami papiezkiemi potpiajcy buntowni-

ków polskich, jako nieprzyjació tronu i otarza,

czyli wokoo siebie nie anarchizuje wszystkiego?

Kiemasz adnego dzikiego ludu graniczcego

z Moskw, któregoby nie zrewolucyonizowa,

niemasz adnej anarchicznej instytucyi midzy
barbarzycami, adnego zarodu jakiegokolwiek
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buntu w caej Azyi, na caym wsciodzie, któ-

regoby natychmiast nierozwin^. Uwaajc w tem

wietle polityk carów, miao nawet bez doku-

mentów historycznych, przypisa moemy bunt

egipski staraniom Mikoaja.

7*



o charakterze zaborów moskiewskich.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 24. Kv.ietnia 1833,

Kilka artykul<Sw gazety Journal des Dehats o

Moskwie i Porcie ottomaskiej ogoszonych nie-

dawno z powodu interwencyi cara w sprawie

wschodniej, naprzód zdaje si oznacza t rol

któr monarchia lipcowa odegra przedsiwzia
w obec katastrofy zagraajcej Konstantynopo-

lowi. Poniewa dziennik rozpx-aw jest organem

ministeryalnym rzdu francuzkiego, szczególniej

co do spraw zagranicznych, wartoby zastanowi

si bliej nad sposobem uwaania pastwa ca-

rów przyjtym od niejakiego czasu w tern pi-

mie. Z reszt dzisiejsze wypadki na Avschodzie

zaczynaj nadawa polityce europejskiej charak-

ter wyraniejszy jak dotd; wychodzc z tego

punktu monaby nawet z pewn cisoci pod-

cign pod rachub przyszo niedalek wielu

krajów europejskich mianowicie samej Moskwy
i Francyi. Uprzedzam jednak czytelnika, e t

1
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raatery tylko ze wzgldu naukowego . roztrz-

sn przedsiwziem. Polakowi w dzisiejszym

stanie niewypada inaczej pisa o polityce kraju

gdziemy przytuek znaleli.

Dwa gówne wyobraenia zamykaj wspom-

nione artykuy Dziennika rozpraw, szczególniej

za z dnia 25 stycznia, z 4 lutego i 23 marca r. b.

W miar jak postpoway wypadki na wscho-

dzie, ministeryum francuzkie coraz Avidoczniej

oznajmiao co uczyni zamierza w najgorszym

nawet razie. Nasamprzód, po zwyciztwie pod

Koniach uwaao Porte z tego punktu, e to

pastwo koniecznie upa musi. Pierwszem po-

jciem rzdu francuzkiego w tej mierze jest tedy

ruina nieodzow na tureczyzny europejskiej i azya-

tyckiej. Rzecz z wielu miar uwaania godna!

Komukolwiek si nieszczci, temu Francya na-

tychmiast powiada z popiechem uprzedzajcym

jego polityczn zagad : „musisz zgin bez i-a-

tunku !"

To samo byo z Polsk, to samo dzi z Tu-

rcy. Nastpnie, uwaao ministeryum Moskw, i

przyznao bez ogi"ódki, e nie kto inny tylko

car posidzie upy ottoraaskie. „Zapobiedz te-

„mu nieszczciu niepodobna, pisze dziennik roz-

„praw, poniewa la Russie ne peut etre entamee

„par personne, elle ne pourrait Tetre que par

„une coalitiou: c'est un premier avantage. Elle
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„menace tout le monde, c'en est un second*)"

Drugiem tedy pojciem rz^du francuzkiego w tem

zdarzeniu jest fatalizm potgi moskiewskiej. Mi-

nisteryum wierzy w jej wzrost niczem niepo-

wcigniony.

Wszdzie indziej podobne zeznania ze strony

rzdu nieuszyby bacznoci narodu: we Francyi

jednak zaprz,tnionej wewntrz podrzdnemi kwe-

styami, ze szkod polityki zewntrznej, teraz

cakiem zaniedbanej przez publicystów francuz-

kich, miny ledwo postrzeone. Dla nas wsze-

lako, spokojnych wiadków tego co si tu dzieje,

dla Polski, czy to we Francyi, czy w ojczystym

kraju, obojtne by niepowinny.

W tym podwójnym widoku, co do Porty i

Moskwy, jest wiele prawdy, ale take i krzywe-

go sdu o rzeczach niemao, najwicej za tego

co niestety nazwa trzeba rezygnacy, polityki

poczuwajcój si do wasnej niemocy, niegodnej

rzdu wielkiego narodu. Ludwik XIV powie-

dzia: bez mojej wiedzy nikt z armaty nie wy-

strzeli w Europie. Napoleon czynami tego do-

wiód. Jzyk dzisiejszych dyplomatów Francyi

jest pokorniejszy. Nieulega zaprzeczeniu, ze

*) Moskwa przez nikogo zaczepion by niemoze, chybaby

do tego trzeba koalicyi: to jest pierwsz jej korzyci. Grozi

wszystkim, jestto druga jej korzy.

(Przypis Autora.)
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^v Turcyi wszystko obumaro czem trwaj mo-

carstwa udzielne, szczególniej wschodnie. Dzien-

nik rozpraw gruntownie to wyoy. Zdaniem

jego, cesarstwo tureckie byo od pocztku ra-

czej obozem nieli krajem w Europie, bardziej

najazdem jak rzdem. Przyczyny dzielnego wzro-

stu za Solimanów, Bajazetów, Selimów wewntrz
tstay. Szabla Sobieskiego pooya kres ostatni

zewntrznym zapdom islamizmu. Od tej chwili

slibo to pastwo na wszystkich punktach, tra-

cc dawniejsze nabytki ledwo nie coroku, w ka-
dej wojnie, w kadym traktacie, od Eufratu do

Dunaju, a nakoniec Moskwa, co przed stu laty

nievidziaa jeszcze brzegów morza Czarnego,

opanowawszy je prawie do koa, zdobya Erywan
i Warn, wreszcie przesza Bakany, i zatrzyma-

a si nie przed potg Porty, ale europejskiego

porednictwa pod samemi bramami Stambuu.

Wyszumia tedy fanatyzm religijny i zdobywczy,

a polityczne, czci spoeczne nawet reformy

teranejszego sutana, w porze najkrytyczniej-

szej poróniy wadz z narodem. W poród tych

okoliczaoci pasza Egiptu podniós or przeciw

swemu panu i t. d. To wszystko Dziennik roz-

praw susznie ocenia.

Publicyci francuzcy, ze strony oppozycyi,

e o tera wspomn nawiasowo, zudzeni jakim

poetyckim ideaem, widz w paszy Egiptu now
niby gwiazd nad rozwalinami starego proroka.
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S,dz,c e w zawody z Turkiem omdlaym, zmi-
kczonym idzie Arab peen hartu i ycia, zarab-

szczyzny chc wycign, wyrozumowa si
zdoln orzewi, i znowu natclm wsch(kl cay!

WszystlvO to s na nieszczcie bahe urojenia.

Czego niemasz w Turcyi europejskiej, tego nie-

znajdziemy w Egipcie, prowincyi ze wszystlvicli

posiadoci ottomaskicli najmniej narodowej, naj^

wicej rónobarwej, tego nie gniazda ale kolonii

synów Mohamraeda, gdzie to czem niegdy ji-

niao plemi jego rodzinnych stepów, pierwej je-

szcze zgaso nieli w Turcyi europejskiej i azva-

tyckiej. Wyprawa Napoleona, pisma uczonrch

którzy j dzielili, day pozna Europie natur i

mieszkaców tego dziwnego kraju. Do buntu

sposobi si wice-król Egiptu od dawna: najmo-

wa europejskich oficerów, wiczy! swe wojsko

podug i-egulaminu europejskiego, i do tego cy-

wiln nawet adininistracy swego paszalika za-

stosowa. Zaprowadzi u siebie gazety, featiy,

parady. W tem wszystkiem jest zapewne wicej

europejskiej rachuby nieli wschodniego szau,

i ducha pierwszych Kalifów I Ze zniós wojsko

sutana, e ma fiott, e si z energi ^yraa,

e z taktem postpuje, e maozwaa na drploma-

tów francuzkich i angielskich, to raczej px'zypi-

sa trzeba wycieczeniu Porty i niewielkiej wzi-

toci dworów eui-opejskich w tych okolicach, ni-

eli istotnej egipskiej przewadze. ^\ adnym.
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wzgldzie niepowinnimy tedy uwaa dzisiejszej

walki jako rozwijanie si jednego pierwiastku y-
cia na wschodzie z uszczerbkiem dru^ieo-o. Nie

jestto fenomen rodzenia si jednej istoty ze

mierci drugiej, krótko mówic, niejestto pocz-

tek mniemanego pastwa arabskiego, któreby si

ugruntowa mogo na gruzach tureczczyzny, ale

poprostu jestto tylko rozkad na czci elemen-

tarne tego co byo caoci, wojna domowa to-

warzyszca kadej wielkiej w historyi wiata, ka-

dej powszechnej rodów, i plemion zagadzie. I

suzerena i zbuntowanego wassala jednaki los

czeka. Co ma przepa w dziejach, zawsze pie-

rwej z samem sob wojuje. Kto trzeci obudwu
pos2)ou pod moc swoje podbije, bo ogólny duch

obumiera na wschodzie, a nie jedna tylko

cz jego.

Gdyby naprzyklad Litwa koronie wojn wy-

powiedziaa, czyby ztd wnosi naleao, e ja-

ki nowy duch wstpi w rzeczpospolit Jagiel-

lonów?

W paralelli obok niepochybnego upadku tu-

reczczyzny kadzie Journal des Dehats stan laci-

tnoj Moskwy. Otó t drugcz obrazu prze-

adowa ! Idzie tu o gruntowne ocenienie potgi

carów, a przynajmniej o wskazanie podug ja-

kich zasad to czyni ti'zeba. Moslcwy nikt nie

pojmie, kto nienawyknie uwaa jej bardziej z tego

wzgldu co chce, co zamierza, nieli (jak czyni
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Dziennik Rozpraw) w tym wzgldzie jaka jest,

i co moe w rzeczy samój ; albowiem nie ostatnie,

ale jiierwsze stanowi gówn sil tego mocarstwa.

T myl potrzeba janiej wyoy.
Moskwa ogromna jeograficznie, mniejsza od

Pruss, Austryi, Fi'ancyi i Anglii we wzgldzie

bogactw i rodków materyalnych , wiksza jest

jednak od kadego z tych pastw i pojedynczo i

razem wzitych w sztuce wykonywania takich na-

wet przedsiwzi, które daleko przechodz jej

prawdziw sil. Gabinet petersburski od lat stu

nie to czyni co móg, ale to tylko co mu inni

przez niebacznos czyni pozwolili. Jego prze-

wag bya dotd jego wola, po czci przesd

Europy wzgldem tego coby w Moskwie narodem

zwa wypadao. Nie rozlego jeograficzna, nie

ludno, ale rzd sta si moskiewskim kolosem.

Tylko despotyzm stanowi ogrom tego kraju.

Prócz tej dziwnej, oryginalnej instytucyi wszyst-

ko jest sabe i mae w pastwie cai*ów.

Moskwa od Pioti-a Igo podzidzie bya wi-
cej rzdem nieli narodem w Europie. Jej na-

jazdy wynikay z potrzeb wadzy nie z ducha lu-

du : jej nabytki t szczególn, w historyi wiata

nieznan cech nosz na sobie, e wprzód nim

si stay integralnemi czciami kolosu, zawsze

pierwej byy kradzie popenion bez boju. Mo-
skwa nigdy nic niezdobya; walczya tylko dla

utrzymania orem tego co sobie przywaszczya
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bez krwi rozlewu. To odrónia zabory moskiew-

skie od rzymskich, giei'maskich, tureckich. In-

trygowa, podburza, przekupywa eby iczi,

a po tern bi si do upadego, eby niestraci

tego co si raz wzio: ten jest heroizm caratu,

ten obyczaj moskiewskiej chciwoci.

Nie s to bohatyrowie dawnego wiata, ani

giermascy najezdnicy rednich wdeków jak np.

Goty, Longobardy, ani fanatycy Mohammeda,
litórych szal, których piew niebieskich iurysek

do zwyciztw prowadzi ; lecz rozbójnicy bez en-

tuzyazmu ! Napady, zabory Atylli miay dale-

ko szlachetniejszy charakter.

Nigdy nic niezdoby, ale take nigdy niestra-

ci tego co si stao czci kolosu, nieprawera

zdobyczy, lecz uporem w obronie wszelkiój poli-

tycznej kradziey, jest drug niemniej charakte-

rystyczn cech Moskwy. W co si obróciy zdo-

bycze Karola XII ? Gdzie si- podziay krwawsze

i systematyczniej sze zabory Napoleona?

Najazdy bohatyrskie jak sen mijaj. Moskwa
do dnia dzisiejszego bez gienjuszu w bojach, bez

sztuki w administracyi cudzej wasnoci, niepo-

zwolia sobie odj ani jednej pidzi ziemi wzi-
tej ssiadom.

Zabór Turcyi organizuje si tym samym spo-

sobem jak wszystkie poprzednie, lat przeszo pi-
dziesiciu. Bunt egipski doprowadza do skutku

dzieo carów zaczte bez haasu przez bunty greckie.
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Gboka, systematyczna kabaa w Petersburgu

wymylona, z Petersburga kierowana ochwiewaa

Porte wewntrznemi rozrucliami, póki rzeczy nie-

doszy do obecnego stanu. Czyi nie tak i z Pol-

sk si dziao? W tym zawsze jednakowym try-

bie postpowania polityka carów ma trzy od-

dzielne epoki. W pierwszej podbui'zaj, zaka-

daj miny w rodku ssiedzkiego kraju który y-
cz sobie opanowa. Jestto czas niewidomych wpy-
wów, przekupstw, obietnic. W drugiej wystpuj
jawnie z interwency : nasamprzód gwarantuj, po-

lani proteguj nieszczliwego ssiada, zawsze na

jego wasne danie. W Szwecji j^oddard wzywali

porednictwa moskiewskiego , w Polsce król na

czele wielkich panów, wTurcyi sam sutan. Jest-

to czas mamienia zachodnich dworów. Dyplo-

matyka mosliiewska wród tych okolicznoci roz-

wija swe talenta w Europie; wysawia bezinte-

ressowno cara, wspaniaomylno, zamiowanie

pokoju. Zaczepnym poruszeniom wojsk jego na-

daje suszne pozory ; za Berlin i Wiede cz-

ci oszuka, czci do pewnego udziau w i*oz-

boju wcign usiuje. Gdy tym ksztatem za-

bór bez zwyciztw, bez rozlewu krwi, bez a-
dnego niebezpieczestwa, w polowie do skutku

przyszed , wtedy dopiero, to jest w^ trzeciej i

ostatniej epoce polityka moskiewska zaczyna by
zachowawcz, konserwatorsk. Wtedyto carowie

umierzaj bunty, zaludniaj Sybery wichrzy-
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cielami porzg,dku, jednem sowem rzdz krajem,

który podug wyrazów ich gazety powinien si

mie za szczliwego, e straciwszy niepodlego
pen wewntrznych zaburze, skada cz ce-

sarstwa wszech Rossyi.^^

Póki Em'opa uwaa bdzie ich poddanych

za naród, ich ki'aj za pastwo, poty nieprzestan

tym sposobem wzmaga si, zdobywa, grozi

;

poty bd strasznymi. Rzd tego kraju zaley

od jego powikszania si, i nawzajem powi-
kszanie si moskiewskiego ogromu zaley od

jego rzdu.

Absolutyzm mosldewski nie jest przemijajc

jak gdzieindziej instytucy, której byt nic wspól-

nego niema z bytem narodu, której uchylenie

mogoby si sta dobrodziejstwem. Ci co myl
inaczej s zapewne filantropami godnymi sza-

cunku, jakimi byli Pestel i Bestuew , jakim

jest i nasz Lelewel; lecz bezwtpienia loszech

Rossyi nieznaj. Odejmijmy Moskwie na jeden

moment jej samodzierc w tym samym momen-
cie przestanie by ciaem politycznem. Tylko

jedynowadztwo i wszechwadztwo caratu, jako

fundamentaln go prawa, pocztkiem swoim, rze-

cz, oi'ganizacy sigajce tatarskich czasów, bo

przez hanów Tatarskich byo postawione, utrzy-

muje w ryzie ten potwórjeograficzny, graniczcy

z Szwecy i Stanami Zjednoczonemi, zMexykiem
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i Prussami, z Austry, i cesarstwem Chiskióin,

z Turcy, i Indyami. Kto pierwszy w tyra kraju

zechce kontrolowa zwierzchnie, wadz, kto si

jej bdzie móg na mocy prawa sprzeciwi, zada

cios miertelny jej potdze. Od niego zacznie

si era upadku Moskwy. Staroytni mówili:

mocarstwa trwaj t, sam sztuk któr wzrosy.

Moskwa wzrosa okolicznemi zaborami ; sekretera

jt^j grabiey bya nieograniczona w^ola jednego.

Co taki despotyzm rozprzestrzeni, swoboda nie-

zachowa.

Carat, ten potny instrument zaborów, jest

tam take jedynym rodkiem zachowawczym.

Dla tej przyczyny rewolucye paacowe Moskwie

nieszkodz: udusz Pawa bdzie Piotr i t. d.

Lecz dla tej samej przyczyny, rewolucya maj-
ca na celu ograniczenie woli panujcego, rewolu-

cya polityczna, jednem sowem zmiananatury rz-

du, rozbiaby natychmiast kolos na drobne ato-

my. Jest wic patryotyzmera w Rossyi niewola.

Carat nic wewntrz zdobywa niepotrzebuje.

Od Iwana Gronego, który wytpi szcztki swo-

bódslawiaiiskich w Nowogrodzie i Pskowie, ode-

rwanych od rzeczypospolitój litewsko -polskiej,

który nawet lady wolnoci w nastajaszczej ta-

tarskiej Moskwie przez Mogoów zachowanej za-

tar ; od Piotra I który to nakoniec co zostao

po Iwanie w niwecz obróci, wsz3'^stko stao si

wasnoci cara, o coby ogó mieszkaców kraju
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móg si upomnie jako o swoje wasno. Co
gdzieindziej jest btjd zwizkiem spoecznym,

bd ludem, choby nawet najdzikszym, osiklo

niejako we wadzy i w rzd si obrócio. Gdy-

by si nas zapytano, co to jest Moskwa bez ca-

ratu? nieumielibymy rozwiza tej trudnej za-

gadki. Moskwa, jestto car; car jestto Moskwa.

Carat nieczynnym by talve niemoe. Po-

niewa nic wewntrz zdobywa niepotrzebuje,

tylko wic zewntrz dziaa musi. To dziaanie

absolutyzmu moskiewsl^iego objawia si w bez-

przestannych zaborach.

Te charaktery odróniaj Moskw od innych

pastw absolutnych tegoczesnej Europy. W Au-
stryi i w Prusiech, chocia to s take rónoro-

dne aglomerata, nic podobnego niewidzimy; wa-
dnym z tycli dwóch krajów ciao polityczne jako

potga niezaley w takim stopniu od natury wa-
dzy, a wadza od zewntrznego ruchu, tojest od

terytoryanego rozszerzenia kraju.

Austrya i Prussy mog zosta in statu quo,

mog w pokoju wzmaga sw wewntrzn si.

Prussy osobliwie nie bez skutku usiuj zatrze

róno midzy niektóremi, sldadajcemi je cz-

ciami. Moskwa tego niedokae. Jej pokojem

jest zawsze przygotowanie do wojny, a zatem

do zmienienia wasnego status quo. Co do Mo-
skwy i Austryi, historya szczególniej ostatnich

czasów, to za maxym uwaa kae: e pierwszy
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gabinet cag, modro swoje wysila w stosunkach

zagranicznych, ostatni za w rzdzie wewntrznym.

Moskwa ma umiejtn dyplomatyk z mniejsze-

mi w tym wzgldzie pretensyami od tak starej

i pi-zebiegej kancellaryi austr3^ackiej, a najnie-

zrczniejsz, najniegodziwsz administracy, mi-

mo wszelkich usiowa Alexandra poprawienia

machiny rzdowej. Przeciwnie Austrya (czego

rozbiór Polski i podrzdny udzia jaki w nim

miaa zawsze bdzie uderzajcym dowodem) w sto-

sunkach zeAvntrznych niepewne, bdne stawia-

jca kroki, nieraz, od Moskwy najczciej, oszu-

kana, zaledwie pojmujca natur, wano ssie-

dzkich granic, daleko przechodzi niebezpieczne-

go sprzymierzeca swego cara pónocy systema-

tycznoci w wewntrznym rzdzie, pomiai-kowa-

niem, pewn nawet ojcowsk starannoci o do-

bry, materyalny byt dziedzicznych posiadoci.

Galicy tylko jedn poczytuje za dzieraw. Tak

Prussy jak Avxstrya tracc cz kraju, wieszy

lub dawniejszy nabytek, n. p. Prussy nadreskie

prowincye, lub Pozna i Gdask, Austrya Ga-

licy, albo Wochy, nieprzestalyby by przezto

znamienitemi mocarstwami, a przynajmniej czas

niemay mogyby exystowa bez tej lub owej

choby te i znaczniejszej czci. Co innego

Moskwa! Zmniejszeni od obudwu wspomnio-

nych mocarstw usposobieniem do wcielania w sie-

bie cudzej wasnoci, z mniejsz biegoci assy-
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milacyi, owszem z temi przywarami grubia-

skiego rzg.du, które zamiast moskwici obce kraje,

tylko je coraz bardziej we wasnej gruntuj na-

rodowoci, i umacniaj w chci odzyskania udziel-

nego bytu : niechaj jeden w tym ogi'omie uroni

nabytek, niechaj jednemu ludowi wyama si

dozwoli z pod swego jarzma, wnet jako cao
przepadnie. Pochodzi to z tej przyczyny, e
wadza w tym kraju do ycia swego potrzebuje

okolicznej ziemi, i karmi si musi zami jej lu-

dów. Stagnacya w rozbiorach naraziaby carat

jako machin rzdow na to samo niebezpiecze-

stwo, któremu ludzkie ciao w zgnilinie puc
podlega. Absolutyzm ten dostaby suchot bez

zaborów; najmniejszy ubytek w tym wzgldzie

zagraamu konsumpcy, nakoniec mierci z godu.

Moskwa ma apetyt ki'okodyla, ale adnej stra-

wnoci. Na tem opieraj si nadzieje Polaków.

Dziennik rozpraw, który o tyle tylko na uwa-

g nasz zasuguje w tej mierze, o ile go za or-

gan ministeryalny poczytywa mona, w innem

wietle widzi kutnce pastwo carów. Zdaje

si jemu e to jest naród, z którym Francya ja-

ko z narodem w cislóm przymierzu zostawa po-

winna. „Jake zaprzeczy Rossyi, mówi, szero-

„kiój i gbokiej narodowoci (une nationalite

„vaste et profondc), prócz jednego punktu gdzie

„jeszcze dymi ruiny (tojest zapewne Polski.)

„Na 68 milionach ludzi, przeszo 60 milionów
II. 8
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„czy poprzedzajce ich zwizek polityczny bra-

„terstwo. Wspólno rodu, -wiary i ducha na-

„kazuje szanowa politykom i wojskowym, ten

„niezmierny, warowny obóz, obejmujcy dzie-

„wit cz staego ldu . . . gdzie rzd hocha

„cywiiizacy, poniewa obawia si jej niema

„jeszcze przyczyny, i na 700,000 mil kwadrato-

„wych rozlewa dobrodziejstwa, pokoju domowego,

„nieznanego dotychczas w rocznikach wiata."

Jesteto jzyk Francyi? Czy to mówi sta-

tysta? Journal de$ Debats pewnie w tym wzgl-

dzie wyraa opini rzdow. Rzd zostaje w ci-

sej zgodzie, co do stosunków zewnti'znych,

z wikszoci izby. Izba powiada, e Francy
reprezentuje; a poniewa 30 milionów Francu-

zów temu niezaprzecza, wic dotychczas tak by
musi rzeczywicie. Jeeli tedy Francya takie

wyobraenie o Moskwie powzia, biada Europie,

biada szczególniej Francyi!

Niewchodzc w rozpraw polemiczn z obcym

dziennikiem, czyli go niemamy prawa zapyta,

gdzie widzi w Moskwie t narodowo szerok i

gbol, gdzie widzi to pobratymstwo, t wspól-

no rodu i ducha pomidzy szedziesici prze-

szo milionami? W szkoach moskiewskich uczo-

no dzieci podug jeografii pana ZiabofFskoi, e
Moskwa skada si z kilkudziesiciu narodów,

które nic wspólnego z sob niemaj. Co to s
prawdziwi Moskale, i wielu ich jest? Organ
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ministeryalny w dzisiejszym nawet stanie wiado-

moci statystycznych powinienby Aviedzie, e
ludno nastajaszcza moskiewska w guberniach:

moskiewskiej, tulskiej, nie-nowogorodzkiej, ka-

uzkiej i t. d. dziesiciu milionów nieprzechodzi

;

reszta ludnoci pod panowaniem carÓAv zostaj^-

cój, sze razy wikszej, niema z ni, nic wspól-

nego. Co do sawiaskiego pobratymstwa mi-
dzy wiele, ludami tam osiadymi, toby je chyba

jak z Samskrytu wyprowadza naleao, a lepiej

jeszcze z arki Noego. Có pytam ma wspónego
z Moskalem, Polak, Rusin, Litwin, otysz, Czud,

Ficzyk, Baszkir, Kirgis, Tatar, Pers, Wooch,
Kamczada, Zyd, Niemiec, Ormianin, Ostjak,

Kabardyniec, Czerlcas i t. d. i t. d. ? Któ po-

liczy rónojzyczne mowy w tym kraju? Który
z carów umia l^iedy na pami list przynaj-

mniej plemion, ludów, hord, tak rónych od sie-

bie jak murzyn od Europejczyka, na które, we-

dug rainisteryalnego dziennika zlewaj, si „do-

„brodziejstwa domowego pokoju nieznanego do-

„td w rocznikach wiata" ? Gdyby ta Polska,

o której Francuzi tak wiele mówili i pisali, le-

piej bya znana publicystom francuzkim, gdyby

raz zadali sobie prac zbada t wan rol jak
kraj nasz gra w dzisiejszem systemacie caratu,

nigdyby organa ministeryalne francuzkie bajek

o Moskwie tak okrzyczanych od czasu Pradta

niepowazay si ogasza. Sami tylko Polacy
8*
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15sto milionowe, europejsk, ludnoci swoje, (pod

samom tylko berem moskiewskiem) stanowiw tym
chaosie narodów mass najwicej jednorodne, które,

dziennik ministeryalny obejmujc ogó Moskwy,
zaledwie raczynazwa jednym punktemjeszcze Ay~

micjm (saufun point marquepar des ridnes quifu-

ment encore).

Lecz nie idzie tu o objanienie rzeczy dobrze

pewnie i Dziennikowi Rozpraw wiadomych ! Gdzie

polityka nakrca do swych widoków statystyk,

i z pod bieguna bierze swe natchnienia piszc o

interessach wschodnich, niema co wytyka uchy-

bie statystycznych. Wolter, Dalembert, Diderot

zachwalali Moskw Francyi w przeszym jeszcze

wieku. Filozofowie tedy monarchi Piotra i Ka-
tarzyny Europie, cywilizacyi za wzór wskazali.

Rzd francuzki, jak wida i dzisiaj poszed za ich

zdaniem. Moskwa wjego przekonaniu jest tym po-

tnym i szczliwym narodem, kt()remu nic oprze

si niezdoa. Spraw Polski powicono tej opinii.

Monarchia lipcowa i Turcyi podobny los zapowia-

dajc, zawczasu stara si, e tak powiem, ukon-

stytuowa w obec stanu rzeczy mogcego nastpi

w skutek zajcia Stambuu przez cara. Lecz by
bardzo moe, e ta druga ofiara ze strony rzdu
francuzkiego, e ta druga ruina inne konsekwen-

cye pocignie za sob w samej Francyi dla monar-

chii lipcowt^j, jak upadek rewolucyi 29 listopada.



o rewolucyi w Niemczech.

Pamitnik Emigracji Polskiej. 6 Czerwca 1833.

Rewolucya w dzisiejszej Europie jest potg,
które, tak jak kade udzielne mocarstwo uwaa
potrzeba. Ma ona swoje polityk, jak wszystkie

gabinety, i swoich ministrów. W niektórych

punktach naprzód postpuje, gdzieindziej stoi na

miejscu, gdzieindziej znowu wstecz si cofa. Ko-

mu baidziej jak Polakom przystao oblicza jój

siy, mierzy jej rozcigo, albo ocenia nie-

moc? Tej samej chwili kiedy topór rewolucyjny

we Francyi cina gow Maryi Antoniny, tego

samego dnia (14 padziernika) Polska drugim

podziaem wykrelona zostaa z rzdu niepodle-

gych krajów. Szczególnem tedy zrzdzeniem losu,

dwa najprzeciwniejsze wypadki w jednym momen-

cie przychodz do skutku. Tu na zachodzie,

ledwie co nowa w krwawych pieluchach rzecz-
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pospolita si okazaa; a tam ku wschodowi stara

nasza i odwieczna rzeczpospolita do grobu wst-
powa musi. Nawzajem si powitay dwie osta-

tecznoci : tu terroryzm nieprzyjació tronu, tara

terroryzm królów. Tu znika stary porzdek spo-

eczny, Francya feudalna; a tam jakby za kar,

stary porzdek polityczny, Polska republikancka.

Tu królewska ginie rodzina, a tam jakby w od-

wecie zemsty wszystkich razem monarchów, ginie

naród który królom i otarzom nigdy adnej krzy-

wdy niewyrzdzi.

Moskwa, Prussy, Austrya owiadczyy Polsce

ku kocowi zeszego wieku: „zgin musisz, bo

jeste jakobiska rzeczpospolita;" i zaday jej

cios miertelny. Lecz w tych sowach bya obu-

da. Wspólnicy rozbioru powinni byli wyranie

powiedzie : „Nam trzeba nowych si do pokona-

„nia zachodniego jakobinizmu, aeby wszyscy

„królowie w Eurojiie, jak Ludwik XVI swych

„gów pod gilotyn niepodali. Tych si ty Pol-

„sko nam dostarczysz. Upadkiem swoim zbli-

„ysz ku sobie nasze trzy ogromy, tak, i odtd

„bd stanowiy jedn mocn warowni butwie-

„jcego porzdku w Europie, przeciwko zacho-

„dniej spoecznej rewolucyi." W tem wietle

uwaana polityka królów jest jasna, i zgodna sa-

ma z sob.

Trzy dwory wzmocniwszy si siami, cho nie-

równo podzielonemi, ogromnego polskiego kraju.
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zaczy hamowa zachodnie dzieo zniszczenia,

opónia chwil powszechnego rozkadu. Z po-

dziau Polski wynikna restauracya we Francyi.

Czyby móg by Pitt namówi do tyu lioalicyi

Austry, Prussy i Mosicw, jeliby w rodku mi-
dzy niemi Polska cala si miecia? Mogyby
te mocarstwa AVOJowa czy to z rzecz.pospolit

Robespierra, czy z jej rewolucyjneiu cesarstwem,

gdyby je z tyu i w rodku taka Polska niepo-

koia?

Ta jednoczesno iipadku narodu polskiego

z upadkiem wadzy lci'ólewskiej na zachodzie,

uczynia nas poniekd mimo woli naszj sprzy-

mierzecami rewoucyi, nieprzyjaciómi wszelkiego

porzdku rzeczy w Europie, chccego lub mog-
cego si utrzyma bez Posl?i niepodlegej. Polska

niemiaa w sobie nic jakobiskiego. Rewolucya

1788 roku zaczta w sejmie czteroletnim, byaby
w interessie caej ludnoci krajowej przysza do

skutku bez rozlewu l^rwi bratniej. Lecz byt

Polski 3go maja stawa na przeszkodzie zwizkowi

owych dworów przeciw zasadom zacliodniego ja-

kobinizmu. Dla tego nas podzielono. Nie za

Alexandra powstao \\'ite przymie^^ze : jiocztliów

jego szuka trzeba w traktatach rozbioru naszego

kraju. Rozbiór ten podzieli Europ na dwie

równe czci: królewsk, i rewolucyjn. Tymto
sposobem my Polacy stalimy si rewolucyoni-

tami, bardziej z potrzeby, dla odzyskania wa-
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snego bytu, który powicono interessowi dyna-

sty] panujcych, nieli z przekonania, nieli z na-

tury przeszoci naszego kraju, albo przez mio
rewolucyi samej przez si, tojest przez wrodzone,

niespokojnod ducha.

Rewolucya nie tylko jest sprzymierzecem Pol-

ski podzielonej dla ocalenia tronów, ale zarazem

umiejtnoci, któr z tego jedynie punktu syste-

matycznie zgbia powinnimy. Za gówne za-

oenie tej umiejtnoci pooyby mona: „zni-

„szczenie tego wszystkiego w porzdku spoecznym,
„politycznym i umysowym co si w gruncie ze-

„psuo i wytrawio, czego nikt niezdoa ani po-

„prawi ani duej utrzyma, bez zaszkodzenia

„ludzkoci, bez ukrócenia naturalnego popdu
„caego wieku." Stara Europa znajduje si w tym

przypadku. Rewolucya chce, musi i powinna

wszdzie pogrzeba t Europ, tojest wyrzuci
z niej instytucye wysilone wasn niemoc, kszaty

rzdów i kraje nieprzypadajce do miary z czasem,

pewne naw^et w^yobraenia skazane na zapomnie-

nie, a rozszerzane przez upór, ciemnot i egoizm.

Rewolucya pierwej ze wniwecz obraca zwy-

ka nim na jego miejscu co lepszego zbuduje;

albo czyni to w jednym czasie, zarazem niszczy i

stwarza, wyplenia i zasiewa. W tym i tamtym przy-

padku wzywa ku sw^ój pomocy anarchi, uwaa-
n jako rodek przyspieszenia dezorganizacyi tego

wszystkiego co si psu lub obumiera zaczyna.
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Wadza królewska jest jednym z tych gó-
wnych zabytków starej, dogorywajcej Europy,

które jej ani skona, ani odrodzi si niedopusz-

czaj, które j, utrzymuj, na przemiany to w ze-

mdleniu, to w konwulsyjnych wzruszeniach. Mo-
narchia jest najdelikatniejsze, latorol politycznego

wiata, najzawilsz, najsztuczniejsz kombinacy
w spoeczestwie: bez ducha religijnego, bez

rycerskiego honoru, bez obyczajów adn zmaz
nieskalanych , bez prawdy i wiary nikt jej nie-

pojraie, nikt nieodgadnie. W dzisiejszym wieku

niemasz tego wszystkiego. Materya wzia gór
nad duchem. Honor, pobono, kawalerstwo

nale do wymianych przesdów w polityce, do

starych manier w towarzystwie, do wspomnie
w poezyi. Na jakieje dzisiaj podstawie opiera

si porzdek monarchiczny? Na interessach han-

dlowych, albo moe na ziemskiej wasnoci, ru-

chomej, przechodzcej z rk do rk i coraz drob-

niejszym ulegajcej podziaom, na korporacyach,

stanach, kastach, tóm filigranowóm rusztowaniu

feudalnej Europy, litóre rewolucya czci osa-

bia, czci zgruchotaa, a którego restauracya

nowem wizaniem nie spoi? W tej mierze trzeba

przyj t gówn zasad: co si wjednm roz-

chwiewa miejscu, co tu lub owdzie godne roba-

ctwo na wpó stoczyo, to wszdzie run musi.

Monarchia stracia sw istot. Wypynwszy
z wntrznoci czasu, stoi tylko na budecie i woj-
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sku liniowem, tojest na przedajnoci i mocy ma-
teryalnój, a zatem na zepsuciu i ucisku tych sa-

mych spoeczestw, dla ktijrych kiedy bya
dobrodziejstwem, nie klsk.

Wszystko ma swoje por. Królowie si prze-

yli. Próno wiec szkaratem, darmo namasz-

czaj swe martwe skronie i wybielae czaszki

powicon oliw. Krygami zwidego majestatu

bez czci i poszanowania, umizgiem zgasego lica,

wejrzeniem spróchniaych oczu, szkieletem roz-

chwianej postawy nieprzebagaj planet zaspio-

nych na nieodzowny, i niepowrotny upadek ich

sztucznej wadzy. Jaka inna moe by zagadka

rewolucyi, chccój odmodzi Europ jeeli nie

to , eby nakoniec wyrzuci z jej spoecznego i

politycznego oi*ganizmu instytucy szerzc woko-

o siebie zaraz, kosztown i niemoraln, wreszcie

])Owcigajc postp caego wieku dla tego jedynie,

e si sama znajduje poza obrbem jego potrzeb

i jego wyobrae.
Na tych prawdach gruntujmy przyszo na-

sze. Aby adnego króla niebyo, ten lud z grobu

powsta musi, którego królowie ywcem, bez po-

przedniego skonu, w jego wasnej ziemi pochowali,

którego or i dostatki rozdzielili midzy siebie

bezwstydn umow,aeby si skuteczniej oprze

grocemu ich gowom od zachodu pogromowi.

Szczciem dla nas, dla ludzkoci, nie w Londy-

nie, nie w Paryu, ani w protokóle Tallejranda i
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Palmerstona, ale na równinach które Wisa prze-

rzyna, oberwa si musz chmury zawieszone nad

dzisiejsze, Europ. Pierwszym artykuem takiej

Aviary politycznej, pierwszem dogmatem rewolu-

cyi w tym duchu pojtej, jest upadek dynastyj

niezgodnych z materyalnemi nawet interessami

narodów. My miao o sobie trzyma moemy,
ze rewolucya bez wskrzeszenia caej Polski, tego

dziea niewykona. Do tego widoku odnomy
wszelkie jej sprawy, i w tym widoku starajmy

si poj jej rodki; ale zarazem ani przed sob,

ani przed innymi nieukrywajmy jej czstych zwok,

uomnoci i zawrotu , bo nic atwiejszego jak u-
dzi si w tej mierze, a potem tego ciko aow ad.

n.

Jest lud co przespa nowsze czasy, i wicej

xig w tym nie napisa nieli na jawie wszyst-

kie razem ludy w starych wiekach, nieli Grecy

i Rzymianie, nieli potem Arabowie, Hiszpanie,

Wosi, Francuzi, Anglicy, Polacy; nieli caa
dzisiejsza Europa od Gibraltaru do Uralu, w po-

przek i napodu. Tym narodem s Niemcy. Osta-

tnie bitwy Napoleona, dni lipcowe, nakoniec wojna

w Polsce ocuciy ich z tego dugiego letargu.

Dzisiaj powszechnie mówi o rewolucyi w Niem-

czech. Starajmy si zbada natur tej rewolucyi,

jej charakter czci z przeszoci narodu, cz-
ci z jego dzisiejszego pooenia.
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Trzy nierówne epoki naznaczyby mona hi-

storyi niemieckiej pod tym wzgldem. Pierwsz
udzielnego pastwa, które tysic lat trwao, do

zwizku reskiego utworzonego w r. 1805 pod

protekcy Napoleona. Drug, ^v]5lywu wyczne-
go Francyi, i zupenej podlegoci politycznej

Niemców ; trzeci nakoniec, od upadku Napoleona

i wpywu na nich witego przymierza, do obe-

cnej chwili.

Kady z tych trzech okresów nosi na sobie

cech odmienn; kady mniej wicej wpyn na

charakter dzisiejszy Niemców, mniej tó lub wi-
cej w ich reorganizac}-! politycznej (jeeli do tego

przyjdzie na drodze rewolucyjnej) odbija si i

wyraa bdzie.

Uwaajc wite niemiecko-rzymsko-apostol-

skie pastwo tylko po wierzchu i we wzgldzie

jeograficznym, to miao ono wszystko w sobie co

potrzeba karowi, eby by may, i olbrzymowi,

eby by orgomny. Tego i tamtego czonki ra-

zem spojone, razem dziaajce niele je wyobra-

aj. Przed wojnami rewolucyi francuzkiój dzie-

lio si na dziewi cyrkuów: liczba mistyczna,

kabalistyczna, pewnie nie bez przyczyny zasto-

sowana! Cz cesarstwa poudniow skaday
cyrkuy: austryacki, bawarski i szwabski; cz
redni: frankoski, wyszego Renu i niszego

Renu
;
pónocn za : westfalski, wyszej Saxonii,

i niszej Saxonii. Do ciaa politycznego wcho-
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clziy jednak kraje do adnego z tych cyrkuów

aienalece jakoto: królestwo czeskie, Szlsk, Mo-
rawy, Luzacya. Byy to rozgazienia niemieckie

w sawiaszczyznie. Niderlandy austryackie od-

dawna przestay by czci, integraln cesarstwa.

W tych dziewiciu podziaach byo mnóstwo

prawie niezliczone krajów , kraików wieckich i

duchownych niejednakiej rozlegoci, pod rzdem
Xit udzielnych, baronów z razu drapienych,

pot^m z dzikoci jak z rdzy wieku si ocieraj-

cych, margrabiów w niezdobytych zamkach, feu-

dalnych hrabiów, opatów, biskupów i arcybisku-

pów, w rzeczach wieckiej wadzy nikomu, nawet

papieowi niepodlegych. Prócz tego znajdowao

si w rzeszy pidziesit i jedno miast zwanych

cesarskiemi, z których kade byo rzeczpospolit.

Wszystkie te kraje, pastwa, dzielnice do liczby

trzechset dochodzce, zostaway z sob nie w unii

lecz zwizku federacyjnym dla wspólnych inte-

ressów, pod jednym zwierzchnikiem elekcyjnym,

niemiecko-rzymskim cesarzem.

Dante widzi w piekle tyle cyrkuów co w rze-

szy niemieckiej. Przeciwnie bulla zota, jedno

z szeciu praw kardynalnych które t mass Icszta-

cily, z regionów Apokalipsy liczb i porzdki do

skadu witego pastwa przenosi. „Siedmiu elek-

„torów , którzy s siedmi duchami , siedmi

„wiatociami, siedmi lichtarzami, siedmi gwia-

„zlami." Pewne take znaki, porzdki, liczby
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zodjaku miay swoje w rzeszy przeobraenie. Dzi-

wny mechanizm, dziwne zjawiska ducha fantasty-

ckiego ! Dla czegó koniecznie to szyki niebieskie,

miryady wiatów i drogi mleczne, to znowu nie-

widome mocy, dzielnoci odbijaby si miay jak

w czystem zwierciedle na ziemi? B.d co bd,
staroytne to cesarstwo, ta prawdziwie gotycka,

nawskró przelotna, oryginalna budowa, byo
w swoim czasie caoci, gdy polegao na ideach

religijnych, i dla tego e duch chrzeciaski sze-

roko si w^ niem rozpociera, wada. Ten wie-

loramienny, rónobarwy kolos, z zewntrznego

wejrzenia tak nieruchomy w sobie jak posg, i

tak guchy przez wieki jak opoka, kolejno mody-

fikoway, okrzesyway, co do stosunków udziel-

nych czstek skadajcych ciao polityczne w^zgle-

dem jego gowy, i co do stosunków midzy niemi

samemi, zdarzenia przygodne, traktaty, bulle pa-

piezkie, najczciej uchway sejmu rzeszy, wre-

szcie kapitulacye, które kady nowo obrany cesarz

poprzysiga. Konstytucya witego pastwa z ta-

iich wynikajc róde, jako twór rónych czasów,

potrzeb i interessów, godna uwaania jako jedy-

ny pomnik w swym rodzaju z niczem na wdecie

nieporównana, szczególnie ze strony religijnej

pikna i wzniosa, pena ducha i fantazyi, uczy-

nia jeden z najwikszycli , najbogatszych i naj-

bitniejszych narodów, jednym z najsabszych, naj-

niedolniej szych.
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Z takiego Niemiec skadu wypyny wszela-

ko dwie niemao wane Icorzyci i da nici samycli

i da Europy. Naprzód, rozdrobieni niemogli

zosta zdobywcami, a tern samem dalej rozsze-

rzy poza Odr i Wis swego feudalizmu, coby

pewnie byo nastpio na nieszczcie polskiej

szczególnie slawiauszczyzny, gdyby Niemcy na

tyle si czstek nie rozsypawszy pozwolili w swym
kraju wyksztaci si jednorodnemu, jednolico-

wemu despotyzmowi; a powtóre, e podzieleni

na tyle krajów, zczonych federacy, bez syste-

matu centralnego, bez wspólnego ogniska, w roz-

liczne tez .kierunki wasn pomlcnli kultur.

Z jednego zatem róda bierze poczteic i wielka

niemoc polityczna kraju tak obszernego, i wielka

umysowa potga Niemiec; któi* w jej teraniej-

szych rezultatach pod wzgldem rewolucyjnym

oddzielnie uwaa trzeba.

111.

Wojny francuzkie objawiy nakoniec uomno
tego religijno-poetyckiego utworu. Pokazao si

to szczególniej od r. 1795. Reforma od XVI
wieku wytrawiaa powoli ascetyzm, nerw tego

pastwa; wiek omnasty bogomylno do i-eszty

w nim ostudzi. Zostay martwe na ziemi roz-

miary, które tak cikiój próby jak rewolucya

francuzka wytrzyma niemogy. Pokój w Lune-

wille (1801) utwierdzi Francy w posiadaniu le-
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wego brzegu Renu, za czem poszy wielkie, nagle

zmiany w cesarstwie niemieckiem. Kraje ducho-

wne przez sekularyzacy zmieniy sw- natur,

dostajc si sposobem wynagrodzenia wieckim

Xi,tom, co swe posiadoci na lewym brzegu

Renu stracili. Zarazem supprymowano wszystkie

miasta cesarskie, prócz szeciu. Tylko Hamburg,

Lubeka, Brema, Frankfurt n. M. wolnemi i nadal

zostay. Elektoraty trewirski i koloski znie-

sione, natomiast postanowione cztery nowe : saltz-

biurski, wirtemberski , badeski i hessen-kassel-

ski. Wkrótce po pokoju preszburskim (1806)

tysicznoletnie pastwo rzyrnsko-apostolskie, pa-
stwo koron i infu, byt swój skoczyo. Napo-

leon trzysta udzielnych krajów skoncentrowa

w wikszych trzydziestu kilku massach , aeby
dotrzymyway równaj wagi siami niemieckiemi

Austryi i Prussom, które jako czci witego
pastwa, oddzielnym jednak od niego wzrostem,

nad miar si byy wzmogy. Pod protekcy.

Francyi przysza do skutku konfederacya reska,

czyli zwizeit reski, który cesarz Francuzów po-

czytywa za przedni stra swoje i instrument.

By on nieporównanym nowych krajów improwi-

zatorem, a burzycielem odwiecznych, w czóm go

adna rewolucya nieprzejdzie. Elektorów bawar-

skiego, wirtemberskiego i saskiego natychmiast

zamieni w królów. Z Jupów pruskich skleci kró-

lestwo westfalskie. Xiestwa: Oldemburskie, Ah-
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remberskie, Salm-Salm, Salm-Kirburg jednym

uchyla dekretem. Kuzynom swym rozdawa tro-

ny: Hieronimowi westfalski, Muratowi Berg i

Kliwi. Prócz czterech nowych królów miano-

wa piciu wielkich xii^t, a dwudziestu piciu

zwyczajnych. Czyni za to wszystko z tak, a-
twoci, i zdawao si Europie, e tylko puko-
wników sw<'j gwardyi, albo szambelanów swego

dworu kreuje. W tym czasie Francya przyw^a-

szczya sobie ujcia Skaldy, Renu, Ems, Elby.

Wogóle oderwa Napoleon od Rzeszy piset mil

kwadratowych, i kontyngensy niemieckie prze-

rzedza w krwawych wojnach, które z narodowym

ich interessem adnego zwizku niemialy.

Taka bya druga epoka niemieckiej historyi.

wite pastwo cho ociae i leniwe w swym
skadzie, byo jednak caoci peniejsz wewn-
trznego ycia i daleko wicej organiczn jak

zwizek reski.

Ta nowa modyfikacya bytu Niemiec nastr-

cza najwikszym ich przyjacioom okazy do

uwag dla ich politycznego charakteru, szczegól-

niej za dla ich usposobienia rewolucyjnego, nie-

najpochlebniejszych. Lecz przemilcze tego nie

mona!... Niemcy (mówi tu o tych którzy nie

s ani Prussakami, ani Austryakami) obojtni

wiadkowie najgwatowniejszego wstrznienia re-

wolucyjnego w Francyi przy kocu XVIIIgo

II. 9
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wieku, pozwalali si nastpnie w porze napoleo-

skiego AYszechwladztwa coraz inaczej porzdko-

wa, dzieli, kraja, chrzci z cierpliwoci go-

dn zastanowienia w narodzie tak szeroko osia-

dym, plemiennym, uczonym. Co nadewszystko

zdumiewa,co nawet gboko przeraa, jest to nie-

stety, e owe ponienie, ów brak ducha, któryby

ogó orzewi byl powinien, przypada wanie
W moment jego najwyszej intellektualnj dziel-

noci, najwyszego rozwinienia si umysowych.

Literatura niemiecka czynia w tej epoce naj-

AA-iksze postpy. Niema co mówi: byto czas

prawdziwie znakomitych pisarzy we wszelkich

umiejtnociach, czas poetów, estetyków, filozo-

fów. Nigdy sztuka nie bdzie miaa gbszych
badaczy! Nigdy dyalektyka nie miaa bieglej-

szych szermierzy, nigdy oderwane, cienkie i wy-

sokie pojcia swobodniej, powszechniej si nie

szerzyy jak w tych latach obcego ucisku, jak

wtedy wanie kiedy Niemcy najmniej zdawali

si wiedzie e s, albo przynajmniej, e powin-

ni by narodem. Przewiadczenie, czyli uznanie

samego siebie we wasnem jestestwie {das Be-

wustsein) pooyli oni w filozofii za zasad ro-

zvunowa, i caego swego transcendentalizmu, a

uzna si czyli poj w swej rodzinnej osiado-

ci, w swem jestestwie narodowem, politycznem

niemogli, niemieli ! Kady z gboko mylcych
Niemców zaczyna filozofowa mówic samemu
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sobie: ick 6m/ jestem. Czemu tedy lud w mas-

sie tego o sobie wyrzec nieumial? Czemu go

tego nienauczyli filozofowie ? W tej promieni-

stej Ojczynie ducha i myli, w tern zachAvalonem

ognisku wszystlcich entuzyazmów, M'szystkich

iiczu i zapalóic, gdzie zdawao si ze bije se-

rce Europy ujarzmionej przez Napoleona, gdzie

poezya tak cudownie mdrkowaa, a modro
filozoficzna nie raz poetyckim przemawiaa jzy-

kiem, gdzie po ogoszeniu jednego sentymental-

nego romansu (Wertera Getego) studenci z wiel-

kiej czuoci we by sobie strzela zaczli, a po

ogoszeniu pierwszej trajedyi omnastoletniego

Szyllera, mapowa w lasach jej bohatyra, Moo-
ra, gdzie zatem wszystkiego, nawet rzeczy nie-

podobnych, szalonych spodziewa si trzeba byo
od modziey tak atwo si rozczulajcej, tak skon-

nej do exaltacyi; niemóg jednak przyj do sku-

tku aden ruch ogólny rewolucyjny, choby te
przynajmniej dla pokazania Napoleonowi e nie

sam atrament, ale z nim i krew pynie w y-
ach niemieckich.

„Ueber die Weltereignisse, fmówi Fichte), —
,,konnen w ir ruhig sein, sogar unsere liuhe ver-

„stehen, und iiber den Grund derselben Re-

„chenschaft ablegen. Die sich rein den Wis-

„senschaften widmen, haben das beste Theil er-

„wahlt; ein Ewiges, Unberiihrtes von dem ver-

„worrenen, und zuletzt doch in nichts endenden
9*
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„Treiben der Welt." *) Helenizm nazawsze prze-

min,!! I ju podobno nigdy nie wróc, te cza-

sy, w którychby poeci i" sofici na có si przy-

da mogli wasnemu ludowi w polityce.

IV.

Lecz, zdaniem mojem, dugoletnia cierpli-

wo Niemców pod elazn protekcy, Napoleona,

nieokazala jeszcze tak dowodnie czem s, i czem

by mog we wzgldzie rewolucyjnym, co ów
moment dla Polski i Francyi zarówno fatalny,

w którym nakoniec wypowiedzie mu posusze-

stwo postanowili. Byoto szlachetnie, byoto
filozoficznie i poetycznie entuzyazmowa si ra-

zem z piechot austryack i prusk, razem z ko-

zakami, najczcij pomidzy taborami i tyln

stra koalicyi w r. 13, 14? Byloto szlachetnie

w taki sposób dopomódz do ruiny wielkiego czo-

wieka, bohatyra, który si i bez ferworów nie-

mieckich chyli do upadku? Wiem ja e oszu-

kano Niemców, e werbowano u nich krucyat

przeciwko Napoleonowi w imi powszechnej wol-

noci. Ale gdzie wtenczas znajdowali si ich

*) To samo po polsku: ,,Co do wiatowych wydarze,

moemy by spokojnymi, nawet moemy rozumie t spokoj-

no, i z jej powodów zda spraw. Ci co si samym tylko

powicaj imiiejtnociom, najlepsz drog obrali; to co jest

wieczne i nietykalne oddzieliwszy od zawiklanej, i nakoniec do

niczego nieprowadzcej wrzawy wiatowej."

(Staatslekre.')
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j)Oeci, ich mdrcy? Czemu ich nie ostrzegli?

Czyto tak trudno byo przewidzie, e co mo-

narchowie siej, Avespó z ludami, to sami tylko

zbiera i poywa bd?
Niezadugo si to okazao w skut]vu. Kongress

wiedeski przepisa nowy ksztat rzeszy. Zwi-
zek reski przybra nazwisko konfederacyi ger-

masliiej. Cay wpyw Napoleona odziedziczyli

Av tych ]vrajach jego zwycizcy. Rzesza przesza

pod panowanie antyrewolucyjnej koalicyi, i sta-

a si ledwo nie takim samym instrumentem

w rku witego przymierza przeciwko Francyi,

a raczej przeciwko rewolucyi spoecznej na za-

chodzie, jakim bya w rku Napoleona przeciw-

ko Prussom, Austryi i Moslcwie.

Baron Malchus dzieli rzdy dzisiejszej kon-

federacyi na dwie klassy: w pierwszej monarchi-

czne, w drugiej republikanckie umieszczajc. W
pierwszej wadza od umiar]vOwanej monai'chii po-

stpuje przez wszystkie stopnie a do autokra-

cj-i, do nieograniczonego despotyzmu. Gówne
punlvta tej kongressowej ]<:onstytucyi s nast-

pujce: trzydzieci pi pastw monarchicznych

niejednakowej rozlegoci, i cztery wolne miasta

skadaj federacy nie imi z prawami zupenie

równemi ; interessa biece zwizku sprawuje

sejm federacyjny, zwyczajny, na którym czlonlco-

wie Iconfcderacyi Avotuj za porednictwem swoich

penomocników bd indywidualnie, bd zbio-
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rowo (per vota curiata); zgromadzenie to zwy-
czajnie prezydowane przez Austry, moe si
zamieni w powszechne wród okolicznoci prze-

widzianych prawem ; w pierwszym przypadku ma
zwizek 17 kresek, w drugim 71. W pierwszym

przypadku, tojest na sejmie ordynaryjnym dwa,

trzy, cztery ksit^stwa jeden tylko, wspólny gos
raaj,, w drugim przeciwnie Austrya, Prussy, Ba-

warya, Saxonia, Hanower, kade czterma wo-

tuje gosami; inne pastwa trzema, inne dwoma:

lecz kade i najmniejsze, kiedy idzie o prawa

fundamentalne, zmiany w nich i t. d. koniecznie

jeden glos mie musi.

Sia zbrojna zwizku, najwidoczniej za sto-

sunek jednych kontyngensów wzgldem drugich,

pokazuje kto rzdzi Niemcami. Armia kon-

iederacyi skada si z 301,637 ludzi. Gówne
jej elementa s: 94,822 kontyngensu austr-ya-

ckiego, 79,234 pruskiego, 35,600 bawarskiego.

Garnizony austryacki i pruski trzymaj w swej mo-

cy twierdze zwizku, linie obronne , zaczepne

granice i t. d. Wspomina tu niepotrzebuj e
uycie tych kontyngensów, przenoszenie z miej-

sca na miejsce, zaley w kadym wypadku od

woli Austryi i Pruss, przez które ostatecznie

Moskwa caemi rzdzi Niemcami.

Miejmy w Bogu nadziej, e rewolucya po-

oy kres temu stanowi rzeczy, bardziej jeszcze

jak zwizek reski poniajcemu godno i mo-
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lalny charakter narodu niemieckiego, pod pe-

Avnym wzgldem szkodliwemu jego materyalnym

nawet interessom. Ani w witem pastwie, ani

za Napoleona ca i komory nieutrudzaly tak jak

teraz handlu wewntrznego; nigdy obcy ucisk

bezczelniej nie wada av tym kraju.

Kwestya rewolucyjna w Niemczech, jeeli j
od powszechnej oddzielajc uwaa zechcemy we-

dug powyszych poda, li tylko w interessie

miejscOAyyra niemieckiego narodu, pierwej zu-

penie rozwin si mvisi na drodze politycznej,

nim si stanie spoeczn, radykaln. Postp jej

niewtpliwie taki: od przeksztacenia budowy

politycznej do ulepsze wewntrznych. wite
pastwo dopucio dwóm czciom swego ciaa,

Austi'yi i Prussom, uksztaci si odrbnie we

dwa polipowe ogromy, z ktinych kady si ca-

ej rzeszy niemieckiej przechodzi. Rewolucya

ani kroku nie postpi jeeli nie zmieni tego fa-

szywego stosunku , nienaprawi tej krzyczcej

dyzharmonii. Prussy, szczególniej za Austrya,

przewag sawiaskich nabytków uti-zymuj w
sromotnem poddastwie reszt pobratymczych

Niemiec. Jak dwa kola zazbione w siebie za-

chodz, i razem si obracaj, tak z tej strony re-

wolucya niemiecka z nasz polsk si wie. Nie-

mcy musz zosta jednym narodem, eby by
jedn rewolucyjn potg. Có tedy innego mo-

goby by celem usiowa patryotów tamtejszych
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jeeli nie zniszczenie tych dwóch monarchii,

które udzielaj wsparcia tylu monarchicznyni,

dynastyjnyra, partykularnym interessom w Nie-

mczech, tylu królom, królikom, xi,tom i xi^-

z^tkom panujcym? Naturalici dochodz po-

wodów dla czego si mieszcz w przyrodzeniu

pewne enigmatyczne stworzenia, pewne play wo-

dne. Trudniej jeszcze dociec dla czcgoby ko-

niecznie exystowa miay w porzdku politycznym

te wszystkie darmsztackie, badeskie, lauenbur-

skie, meklenburskie, nassauskie, sasko-wejmar-

skie, holsztysko -oldenburgskie, anhalt-dessau-

skie, anhalt-bernburskie, szwarcburg-sondernhau-

zeskie, hildburghauzeskie, szaumburskie, wal-

deckie, i Bóg wie jakie inne trony?

Krótko mówic, rewolucya spoeczna jest nie-

podobna w Niemczech bez uchylenia tego wszy-

stkiego; a tego wszystkiego wniwecz obróci

niepodobna bez zniszczenia Pruss i Austryi, z któ-

remi Moskwa na zasadzie rozbioru Polski za-

wara tak cise przymierze.

Albo to co zowiemy w duchu Lafayetta spra-

w ludów, rewolucya powszechn, jest czczym

frazesem , albo przeciwnie systematem, umiej-

tnoci. Jeeli si zgodzimy na ostatnie, cóto

wic za olbrzymi zakres, jakie ogromne przed-

siwzicie!! Cig zmian, acuch nieprzerwa-

ny obejmujcy Europ od Icoca do koca, chaos

gruzów! Ile rónic w jednej dnoci, co za



137

kontrasty w rodkach, w sposobach dziaania!

Jeeli to dziaanie podcigniemy pod jedno umie-

jtne systema, w takim razie zastosowanie tej

teoryi wszdzie dogadza musi miejscowej po-

trzebie. Rewolucya jest rónolicowa, ma kame-

leosk natur. We Francyi naprzykad zaley

na rozwikaniu wszystkich konsekwencyi popdu
lipcowego. Tu jej tylko ksztat i^z^du, monar-

<;hiczna instytucya staje na przeszkodzie. W Nie-

mczech na wykorzenieniu z gruntu dwóch nie-

naturalnych naroli dawniejszego ciaa rzeszy.

Tu ju nie jeden tron, nie jedna instytucya, lecz

wielkie mocarstwa, wielkie potgi polityczne jej

postp tamuj. W Polsce pi-zeciwnie, nie idzie

o zniszczenie,' lecz o odbudowanie kraju z natury

rewolucyjnego, którego byt uatwi obieg krwi

w caej Europie, i wolniej jej odetchn pozwoli.

Zagadka jak przesti*ze niezmierna, gboka jak

ocean, straszna jak mga pierwszego chaosu,

grzmica jak uragany na stepach nowego wia-

ta! Te na *poz6v przeciwne dziea l)urzenia i

rekonstrukcyi, zostaj jednak z sob w najcilej-

szym zwizku, stanowi jedno systema.

V.

Pooywszy za zasad rewolucyi niemieckiej

zupen deorganizacy dwóch gównych czci
byej Rzeszy, czyli despotycznego protektox'atu

Prus i Austryi, trzebaby jeszcze zastanowi si



138

na tem : jak tez sil Niemcy tak rewolucy

do skutku przywie zdoaj ? Podróujc w tym

kraju, syszaem od wiatych Niemców, ze mi-

mo tylu rozdziaów w ich politycznym skadzie,

pomimo indywidualizowania si cif^gego czstek

i czci wikszych ich federacyi, mimo tylu nie-

zliczonych, rónem rzdzonych prawem wikszych

i mniejszych pastw, xistw, miast, królestw, na-

koniec pomimo tylu odmiennych konstytucyi,

gdzie graj wszystkie razem kolory wadzy od

demokracyi do autoki^atyzmu , naród ten jednak

w ogóle ma w sobie co jednomylnego, jednoton-

nego w swej literaturze, w swym jzyku i oby-

czajach. Co do obyczajów, prawda ie trudna

znale na wiecie ludzi poczciwszych, i mora-

niejszych. Otwarto, gocinno, szczerota cha-

rakteryzuj Niemców. Co w sercu to w uciech,

co w mylach to w sercu! Statek we wszelakióni

przedsiwziciu, pochoci adnej w niczem ; du-
gi, powolny namys: lecz od tego co raz posta-

nowili nic ich nie odwiedzie. Co do mowy i to

prawda, ze wszyscy si rozumiej. Szczep je-

dnogniezdny, ten sam wszdzie z maemi w po-

stawie, akcencie odmianami I Nic nie wyrówny-

wa wspaniaoci, bogactwu i mocy hartownej,

dwicznej jzyka niemieckiego. Gitki, rozno-

ny, szumny, wietrzny i powiewny jak fala sta

si doskonaym instrumentem ducha, którego naj-

skrytsze, nie mówi myli, lecz same widzenia
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na janie, porywa. Niemasz w mózgu ludzkim

adnego poruszenia któregoby natychmiast nie-

przeniknl i nieobjawi; adnego czucia które-

goby nie nazwa, polotu fantazyi, z któi-ymby

razem niewzlecia do wysokoci dla innych mów
niedocigej. Lecz co do literatury niemieckiej

bdcej wyrazem i utworem tego czarodziejskie-

go jzyka, niechaj mi daruj Niemcy, ale tru-

dno widzie w tem rodek zlepi zdolny roze-

rwane czci ich narodu, rodek rewolucyjny do

wykonania takich, o jakich wyój mówiem przed-

siwzi. Przeciwnie zdaniem mojem, nic moe
bardziej jak ów kierunek, który duch ludzki wzi
w Niemczech, szczególniej od schyku omnastego

wieku, temu dzieu na zawadzie nie stoi.

Jeszcze raz powiadam, Niemcy przespali w
xigach nowsze czasy, w tym nie pisali adne
wiersze i traktaty filozoficzne , ale ta rozrywka,

ale osobliwie sposób w jaki igrali zmyl, z du-

chem, na dobre im niewyjdzie. Janiej w tym

wzgldzie wytumaczy si musz ; lecz uprzedzam

czytelnika, e niemieck literatur (zajmujc pod

literatur cay ogó ludzkich wiadomoci) li tylko

z punktu politycznego uwaa bd, jako rodek

mogcy albo przypieszy rewolucy w Niem-

czech, to jest dopomódz im do pogrzebania Pruss

i Austryi, albo pi'zeci\vnie opóniajcy to po

wskrzeszeniu Polski pierwsze dzieo odrodzenia

europejskiego. Czyli tó innemi wyrazami : albo
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jako sil, albo to co si w narodzie tym osa-

bia. Idzie tu jedneiu sowem o ocenienie litera-

tury niemieckiej pod wzgldem rewolucyjnym.

By i jest dot^d gatunek entuzyazmu w Niem-

czech, któryby mona nazwa (chocia ten wyraz

moe nadto energiczny) natchnieniem czczoci. Za-

kochali si w wiedzy trudnych rzeczy, tak jak

si tylko Boga kocha dla niego samego. Umie-

jtno nigdzie suszniejszych praw nieroci so-

bie do uniwersalizmu, do wszechwiedztwa jak

"W Niemczech ; lecz take nigdzie si bardziej od

gruntu ojczystego nieoderwala. Midzy ni, i wia-
tem ustay ju wszelkie zwizki. Niemasz za-

pewne nikogo coby przed wschodem soca, lub

ku zachodowi niepostrzega oboków coraz bla-

dszych, coraz rzedncych, coraz ])rzezroczy-

stych, gdy si z ^nkszych mass na wszystkie

strony rozsuwaj, i jedne za drugiemi nikn w
niebieskich przestworach. Otóto s filozoficzne

systemata niemieckie, z gbi umysu niesychan

wysnute moc, i nadzwyczajnem wysileniem, co-

raz bladsze, coraz ciesze! One si nad tym

krajem, ponad jego malarskiemi dolinami od lat

czterdziestu jedne po drugich jak karawany w-
drownych ptaków przesuway, nie zostawujc

ladu po sobie w adnej sprawie ludzkiej. Wwi-
tem pastwie przed Lutrem bya wiara we wszystko

niewidome, i by jeden koció co jej naucza.

Niemcy sprzykrzyli sobie ten przymus, i eby
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s\A'obodnie, nie wiar lecz rozumem tego dociec,

wypowiedzieli posuszestwo papieowi. Tym
sposobem wyjarzraili myl, lecz rozpi-oszyli du-

cha który myl, i rozumem niejest. To pami-

tne w dziejach zdarzenie nadao ich caej kultu-

rze stanowczy, czysto-intellektualny kierunek.

Wyostrzy si od 'tego czasu rozum niemiecki;

lecz nakoniec sta si tak oderwany, sofistycki,

niespokojny, e bezprzestannie, bez odjioczynku

dy musi do tego co adn nie jest rzecz,

ein I)ing clas hein Ding ist, tojest do czczoci,

gdzie wszystkie ich systemata jak w otchani to-

n, gdzie rozpraszaj si jak owe oboki w nie-

bieskich przestworach. A jednak eby doj do

czego, trzeba koniecznie w locie 0])oru ! eby
lotem kierowa, 1 z takiej wysokoci zwin go

ku ziemi, trzeba pewnego gwichtu w balonie.

Rozum bez wiary, jako rodek wybadania niewi-

domego, sta si w Niemczecli naksztalt powie-

trznego statku, z którym miay, niebaczny eglarz

straciwszy punkt wasnej cikoci, ju nigdy do

ziemi nie trafi, i bdzie musia w czczoci zgin.
Z tego co tu napomknem monaby powzi

niedokadne zapewne o filozofii niemieckiej wy-

obraenie, lecz przynajmniej o tyle zblione do

prawdy, e rozum ludzki w tych stronach, w tym
kierunku rozwijany, nieprzyszed do adnych sta-

ych rezultatów, takich nawet któreby mu \yrj-

tchn dozwoliy po tylu trudach.
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Lecz nie idzie tu bynajmniej o historj. filo-

zofii . . . Byoby zarozumiaoci z mojej strony,

gdybym cicia byc doliadnym w tej mierze. Idzie

tu tylko o to ,,czyli wysoka abstrakcya, której

Avpyw sta si tak widoczny w Niemczech we
Mszystkich teoret3^cznych luniejtnociach, która

panuje w ich sztuce, która si rozcigna do ich

teoryj politycznych, usposobia Niemców do tej

rewolucyi, bez której narodem by niemog,?

któreby jego samego cho na chwil zaspokoi

mogy. Monaby t kwesty, albo raczej t re-

wolucyjne, interjjellacy filozofii i tak jeszcze po-

oy: „czyli Niemcy na drodze wysokich poj
oderwanych, na drodze transcendentalizmu zna-

mionujcego ich kultur umysow kiedykolwiek

bd w stanie odpowiedzie oczekiwaniu przyja-

ció rewolucyi, przez skruszenie upadlajcego ich

jarzma? Zajmuj w rodku, w sercu Europy naj-

korzystniejsze pooenie. Maj wszystko czego

potrzeba do rozpoczcia bohatyrskiego zawodu:

morze, góry, bujn ziemi, lud czerstwy, wasny
or, wielkie dostatki. Na sposobnoci niezby-

walol Za Renem i nad Wis dwa wielkie

wstrznienia wzyway ich do wspólnictwa. Nie

byato, jeeli prawd powiedzie si godzi, naj-

lepsza pora przekonania Eui'opy, e jak w roku

13 i 14 potrafili by entuzyastami wolnoci razem

z kozakami i królami, tak w potrzebie i przeci-

wko tym ki'ólom spraAv rodu ludzkiego broni
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umiej? Rewolucje lipcowa i warszawska nicie

innego od nich spodziev,a si niemiay prawa,

tylko tamta oklasków i emeut, ta szarpii i we-

stchnie? Kiedy, kiedy z lepszym skutkiem jak

podówczas gdymy cara w omdziesit tysicy

trzymali w respekcie, o Prussach i Austryi po-

myli bd mogli ? Z boleci to wyzna przy-

chodzi, lecz tego pomin niepodobna, e ta caa

ich filozofia, ta cala ich kultura umysowa, Avobec

tych wypadków i ich miar ceniona, odniesiona

do tych praktycznych widoków, nie tylko e si

na nic nieprzydala Niemcom, nie tylko e si im

na nic nigdy nieprzyda, ale co gorsza, bya i

poniekd jest jeszcze antyrewolucyjna, a zatem

antysocyalna, nie jako nauka dla zasad swoich,

ale jedynie jako zabawka na nasze elazne czasy

za kosztowna, z tego osobhwie powodu, eodcigaa
po tyle razyuwag czowieka od ziemi, kiedy obowi-

zek i sumienie pozwalay mu hytylko ziemianinem.

Niemcy s krajem j>a>" exceLlence filozoficznym,

literackim. Wyszoci w tj mierze (którejby
im gdybymy w innych yli czasach zazdroci

byo mona) zamierzali oni wynagrodzi sobie,

powetowa nieudolno w polityce, i niejako ma-

oletno w rzdzie innych narodów. Wiele tedy,

bardzo wiele powiecili filozofii; moe wicej

nieli wypadao dla zyskania obcego szacunku.

Zawsze si tern chlubi: „loir sind ein icisse?}-

schaftlichex Volk*' kiedy im kto brak energii w
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politycznem yciu zadaje. A zatem sdz ze ta

ich dno zawiatowa, metafizyczna godna jest

tego aeby j pozna przynajmniej w zarysie

ogólnym i tylko co do glcnynego zaoenia.

Dociec tego rozumem co pierwej tylko ducho-

wi i wierze byo dostpne, zbada to bez wiary

co wszystko w sobie zamyka (ahsolutum), z czego

wszystkie pojcia wypywaj, czego zatem czo-

Aviek poj tojest oZ^;c niemoe, ten by, ten jest,

jak wspomniaem, miay zamiar filozofów nie-

mieckich! Przedsiwzicie równie olbrzymie, ró-

wnie nadzwyczajne jak rodki któremi je do

skutku przywie postanowili! Poniewa rozum

przeznaczony zosta do rozstrzygnienia takiej za-

gadki, wypadao go wic pierwej zmierzy, ro-

zebra na pierwiastki, i przekona si, jak da-

leko jego moc siga? W rzeczy samej, któiy

ciela bierze si do roboty nieopatrzywszy pier-

wej i nienaostrzywszy swych narzdzi? Posta-

nowienie jak dotd loiczne. Niemcy chcieli Avi-

dzie czego rozumem dokaza mona. Kant po-

pieszy ku kocowi zeszego wieku z objanie-

niem ich w tej mierze, i napisa krytyk czystego

rozumu. Zagbiwszy si poprzednio we wszy-

stkich jego skrytociach, rozebrawszy go na cz-

ci, jak si w teatrze anatomicznym trupa rozbie-

ra, owiadczy on urzdownie z katedry swoim

wspórodakom po dugiej i cikiój pracy, „e
metafizyka temu zamiaroiói nieodpowie."
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Trzeba byo uwierzy Kantowi, i zacz si

modli po dawnemu, bo do Boga tylko przez Bo-

ga trafi mona. Niemcy tego nieuczynili. Kie-

dy w ich kraju wizerunki witych w wydre-
niach odwiecznych drzew udzielay nowej mocy

podrónym, lud ufa niebieskim patronom, i za-

penia liocioly. T wiar w niewidomego i nie-

ogarnionego oddawna zatracona chcieli filozofo-

wie zastpi moc rozumu, t religi czucia

odzyska pojciem i dosta si mylami do trze-

ciego nieba. Nieudalo si! Po Kancie nast-

pili inni równie jak on wielcy rozmylacze ; z tych

kady zatrzymywa si na pewnym punkcie; i

gdy go siy odstpoway, komu innemu dalsz

drog zostawia do przebieenia. Fichtego odzie-

dziczy Szeling, Szelinga Hegel. Jedno filozo-

ficzne systeraa wypywa z drugiego, a wszystkie

jak bdne gwiazdy nikn w czczoci, co je na-

tchna.

Byo to co naksztat dawnych turniejów : je-

den atleta rozumu po drugim stawa w szran-

kach, zadziwia sw si, lecz ustpowa z placu

nieodebrawszy nagrody.

Ten brak zaspakajajcego rezultatu w filozofii

niemieckiej niebyby, jak sdz, tak wielkiem

nieszczciem, gdyby tylko samej szkodzi filo-

zofii. Lecz z natury tego zagadnienia „zby
wybada to co jest niezbadane" wynika, i po-

dobne usiowania, jeeli s dugie, szczególnij

II. 10
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za jeeli s tak powszechne i nieskuteczne jak

w Niemczech, koniecznie po sobie zostawia mu-
sz znuenie i lady niemocy. Ahsolutum sfo-

rsowao ducha niemieckiego : miao to pisz.

Krytycyzm Kanta któiy ten olbrzymi zawód

rozpocz, cóto jest innego jeeli nie sztulia poj-

mowania swycii wasnych poj, mylenia i za-

razem przypatrywania si temu jak mylimy?
Odkd Niemcy umys swój zaczli uwaa za

kopalni, z ls:tórej sj)odziewali si wymdrkowa
wszystkie razem skarby duclia i wiary, od tj

pory umys ten zostawa musia w najtrudniej-

szej i najnienaturalniejszuj j)oziicyi. Od tj cliwili

wiat zewntrzny, natura widoma, spoeczno,
polityka, przesze dzisiejsze i przysze czasy:

wszystko znikno z przed ich oczu. Musieli si

zamkn w sobie i lo siebie patrzy, i co moment

z tych widze samym sol:>ie zdawa spraw. Tym-
to sposobem twoi"zya si u nich powoli wiedza

tciedzi/, myl myli, nakoniec umiejtno umie-

jtnoci : bo i do tego przyszo. Zrzenica si na

wspalc obrócia, oko patrzao wewntrz.

Kozumoiua, i w tym samym czasie, t sam
gow któr mylimy, te rozumowania tak ob-

serwowa jakby byy rzecz zewntrzn, — ja-

kieto natenie! Zostawa w ciglóm i jasnem

widzeniu swego wasnego umysu, jakito przy-

mus! Wielcy dygnitarze filozoficznej rzeczypo-

spolitej niemieckiej przeamywali t trudno
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z atwoci. Czynic to systematycznie podug
prawide naprzód Avytlvnitych, przycliodzili do

wanycli dla siebie wypadków w tym wzgldzie;

nieraz nawet to znajdowali na tej drodze czego

szuka niezamierzali! To prawda. Lecz pytam,

co si wtedy zieli uczniami dziao! Czyi ten

cay ród filozofujcy z Heglów si skada? Czy

wszyscy Niemcy av tylu akademiacli s Szellin-

gami? Czy ich ten kilkodziesicioletni transcen-

dentalizm nie zmczy, wreszcie zupenie nie-

odzwyczai od praktycznego widzenia rzeczy?

Wszdzie widz ahsolutum, w polityce, w prawie,

nawet w teoryacli kunsztu. YejTiiinftstaat, Ver-

mmftreieh, Urstaat: to s traktaty o pastwie,

czysto rozumoweni. leli estetyki s metafizyka-

mi. Do piknoci w sztuce jak do nieba chcie-

liby si przedrze syllogizmami, sofizmatami.

Jedn sobie uwag pozwol w tej materyi

:

Jeeli gdziekolwiek, w jakiejkolwiek litera-

turze gówna dno cho w kierunkach roz-

szczepionych, przeciwnych, wemie jednak ogól-

ny polot, oderwany od ziemi, i zupenie odstry-

chniony od wido7ne</o; w takim razie ta konse-

kwencya koniecznie miejsce mie musi: e cz-
stokro jeden wielki umys, hojnie od natury upo-

saony, uprzywilejowany, niezmierny, chonie

w sobie, poera niejako si intellektualn caych
mass, caych pokole. Dla czego? bo swemi

górnerai pojciami, swemi olbrzymiemi fraszkami,

10*
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z:iprz%ta naprzód najwiatlejszych i najzdatniej-

szych, potem mniej owieconych i zdatnych ; da-

lej nakoniec gmin niepoliczony. Zazwyczaj w me-

tafizyce jeden gieniusz, a obok niego tysice lu-

dzi, którzy zamykaj, si w samych sobie jak

ostrygi, i s,dz,, e myl\ Wiele byo takich

wirtuozów ducha w Niemczech, a wiele takich

ostryg? Tamtych zaledwo kilku, czterech, pi-

ciu; tych moc niezliczona. Wemy dwa tylko

okresy pod tym wzgldem, kancyanizmu i fichtya-

nizmu: któ jest w stanie obliczy ile si gie-

nialnych nie stary te wzniose dysputy, lecz

z wiatem nic wspólnego nie maj,ce? Kant byl

wielkim filozofem, sdz wszelako e kancyanizm

sta si klsk dla politycznych rewolucyjnych

interesów niemieckiego kraju. To samo Szel-

ling, to samo i inni. Czy podobna n. p. z for-

muy A=A, Ich fjleich Ich, obszerne snu tomy ?

I to si tam zowie Identitaetslehre ! Umys któ-

rego tgo tak dedukcy z A równe A wy-

trzyma, który z ja równe ja nowy \\at wypro-

wadza, i z gbi, z otchani takiój czczoci wydo-

bywa materyay do stawiania niebotycznych in-

tellektualnych gmachów, mógby, pewnie gdyby

si obróci do praktycznego ycia, naród swój

ze snu ocuci, mógby zbutwiae trony burzy!

Doda tu naley, e mdrcy niemieccy rzadko

kiedy kocz co zaczn. I tak Filozofia natury,

jeden z owych cudownych, zachwycajcych ro-
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raansów, które wsawiy Szellinga, które mu ta-

kich uczniów jak StefFens i Goerres zjednay, za-

trzsszy prawie z gruntu cale Niemcy umara
jeszcze za ycia swego autora. Oderwane ma-

terye, tale namitnie ti-aktow^ane, oszukuj, entu-

zyazm. Có dalej powiedzie o taldem dziele

jakiem jest die Phaenomoloiyie des Geistes Hegla?
— Mnie si zdaje e atwiej rewolucy zrobi

jak je zrozumie.

Prócz tej szkoy filozoficznej, litórej gównych
luminarzy tu wymieniem, którby mona nazwa
abstrakcyjn, czyli transcendentaln, jest jeszcze

w Niemczech inna daleko, zdaniem mojem, nie-

bezpieczniejsza dla rewolucyi. Transcendenta-

lizm jako suchy, wysolci kalkul, jako gimnasty-

ka intellektualna, odciga tylko od ziemi pot-

ne umysy, a mae nuy bez skutku, i do wszy-

stkiego niezdatnemi czyni; lecz sam w sobie jako

nauka która si rozprasza w czczoci, nie jest

w oppozycyi z wiekiem. Wcale inaczej si rzecz

ma co do tycli filozofów, którzy postrzeglszy, e
do Boga przez rozum, na drodze oderwanej tra-

fi niemona, odskoczyli od transcendentalizmu,

i wiar poprostu wskrzesi postanowili. S to

restauratorowie ! Poniewa w pewnych tylko cza-

sach, w pewnym Icsztalcie spoeczestwa duch re-

ligijny najsilniej si objawia, razem tedy z wiar,

te czasy i te ksztaty spoeczestwa wznowi,
musiao si sta lvOnsekwency loiczn tego zu-
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chwalego planu. Celem rewolucji jest, (jak po-

wiedziaem w wstpie do tego pisma), niszczy

prdko, odrazu to wszystko co si psuje, czego

adn miar naprawi niemona. Przeciwnie i*e-

stauracya religijna i polityczna zamierza nietylko

to co si psuje utrzyma, ale to nawet wywoa
z grobu co oddawna umaro. Wielcy pisarze

w Niemczech stanli na tym punkcie! Bardzo

si to królom podobao; zaczli ich zachca^
nagradza, do swych gabinet(Sw wzywa. . Ob-
skurantyzm, ultramontanizm, serwilizm, z talen-

tem wierszami i proz rozszerzany, zyskiwa

wpyw, urzdy
,

gratyfikacye. Potworzyo si

za danym przykadem mnóstwo kongreganistów,

faryzeuszów, mistyków, hipokrytów: mnóstwo

mularzy, cieli, którzy star Europ za wstgi

z Petersburga, Wiednia i Berlina podmurowy-

wa, podpiera przyrzekli. Tenjezuityzm ultra-

motitaski, to udawanie religijnego entuzyazmu

zjawiy si byy i w Polsce przed rewolucy. S
tego lady i w emigracyi. To systema trzebaby

take nazwa jezuickiem.

Te s dwa gówne kierunki niemieckiego filo-

zofizmu.

Lecz to wszystko powoli nikn zaczyna. Po
mierci Hegla, któr)'^ si ku kocowi take wysu-
giwa pocz pi-opagandzie restauracyjnej, szcze-

gólniej za po mierci Getego, który by wiel-

kim Mogoem literatury niemieckiej , z wielu



151

symptomatów wnosi trzeba, ze ludzie w tym

kraju przestan nakoniec filozofowa i })isa wie-

rsze. Ju to samo zdaje si nie maym post-

pem na tej drodze, e teraz adna nowa ani

transcendentalna, ani artystowska reputacya nie-

stoi jak mur midzy Niemcami i rewolucy. Ja

sobie z tego dobr przyszo wró. W emeu-

cie frankfurckiej cala si zniewieciao, mik-
ko charakteru germaskiego wybia: — dzieo

dugoletnie sofistów i artyst(')w! Lecz to tylko

pierwsza próba. Zmniej, zdziczej. W tym

wieku dziko bdzie zalet, tryumfem rozumu

ludzkiego. By pisai"zem, filozofem, poet, an-

tykwaryuszem w. Anglii prawie nic ju niezna-

czy, prawienie i we Francyi. Literatura w tych

dwóch krajach zamienia si w gazet codzienn,

któr machina parowa wytacza, któr szyffo-

niery nazajutrz rozrabiaj, której resztki rozply-

w^aj si w kloakach. Z gazety bdzie naronym
afiszem. W afiszach, w wistkach przejdzie do

gminu nawet czyta nieumiejcego, i ca moc

swoje w^Tazi av jednym krótkim jak pacierz ka-

techizmie pospólstwa. Dobosze mass wybbni
j ca od pocztku do koca w jednym kwa-

dransie powszechnego zgieku. — Póki nieza-

braknie Europie sawnych tancerek i piewaczek,

wielkich filozofów, wielkich poetów, i wielkich

sztukmistrzów, giraff i Paganinich; póki walter-

skotyzm i byronizm nieprzestanie jej bawi, za-
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chwyca
;
poty królowie bezpiecznie spa mog.

Rewolucya i literatura s, to rzeczy we wszy-

skiem sobie przeciwne. Literatura enerwuje, za-

bija czas *) : z tego wzgldu jest jednym z wiel-

kich rodków restauracyi, jednym z filarów roja-

lizmu. Poezya rewolucyjna by niemoe. W tym

twardym wieku jedna tylko umiejtno popa-

ca bdzie. Zasadza si ona na tern, eby rewo-

lucya, lud zamieni w hien co tylko si triipa-

oni karmi. Zasadza si na tem, eby prdko, z a-
twoci, to wszystko ze szcztem zatrze co bu-

twieje, co jest trupem, szkieletem, a Avydoby

z gruzów to co jest tak pene ycia, e nawet

pod gruzami umrze niemoe, co królowie dla

wasnego interessu ywcem pochowali. Ca lite-

ratur, rewolucyi jest pogrzeb starej Europy, ca
jój poezy pogrzeb instytucyj i krajów antyspo-

ecznych, a ca jej mdroci odbudowanie Polski.

*) Lecz wyranie powiadam, ze to tylko cigani do lite-

ratury- filozoficzno-poetyckiej. Bez wiadomoci matemat3-cznych,

statystycznych, historycznych, wojskowych, bez wszystkiego co

Francuzi zowi les sciences positires, rewoluc)'a obej si nie-

moe; nieprzyjaciele jej tego szczególniej przeciw niej uywaj.

Wiek XVIII we Francyi niemia takich transcendentalistów i

takich poetów serca jak Niemcy; lecz rewolucya francuzka

miaa wielkich ludzi. Wolter i Rousseau bylito prawdziwi re-

wolucyonici. Niemcy przeciwnie, maj wielkich filozofów i

poetów, a na mae tylko emeuty mog si zdoby.

(Przypis Autora.)



Zakoczenie uwag o rewolucji w Niemczech.

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 25 Lipca 1833.

Z tego wszystkiego co powiedziaem o rewo-

lucji w Niemczech (dnia 6 Czerwca) niewynika

wniosek, i rewolucya w tym kraju jest niepo-

dobna. aden kraj nieznajduje si w pooeniu
bardziej wymagajcera wielkich zmian rewolu-

cyjnych jak Niemcy. Chciaem tylko powiedzie,

e Niemcy sami niezaczn, takiej rewolucyi któ-

raby ich doprowadzia do jednoci i pewnej po-

tgi politycznej. Uwaajc cile ich stan obe-

cny niepowinnimy, nietylko my ale i nikt inny,

da tego od nich. Wszake, majc to przeko-

nanie, e Niemcy w obecnym stanie rzeczy a-
dnego kroku sami przez si naprzód zrobi nie-

potrafi, trudno nlewklada na ich obowizku,

przynajmniej pójcia za popdem gdzieindziej i

przez kogo innego rozpocztym. Gdyby Niemcy

niebyli obojtnymi wiadkami rewolucyi lipcowej,
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ta rewolucya we Francyi niebyaby tak atwo
oszukana i pokonana. Gdyby rewolucya w Pol-

sce znalaza bya czynnych sprzymierzectjw mi-
dzy Renem i Odr, Europa dzisiejsza juby si
nieznajdowaa w potrzebie szukania zbawienia

swego na drodze rewolucyjnej. Lecz nieoska-

rzajmy narodów za to czego niezdziaay, cigle

tylko starajmy si im przypomina to co zdzia-

a maja. Jak juz wspomniaem, jest rzecz wi-
cej nieli pewn, ze Francya ze swego obecnego

stanu przez wielk rewolucya wyj musi. Nie-

mamy prawa naprzód zapytywa Niemców: czy

ten ruch, tak jak pierwszy, lipcowy, zostawi

samemu sobie (isole)? Pooenie ich centralne,

w rodku Pjuropy, wkada na nich wielkie wzgl-

dem ludzkoci obowizki. Bd wieczn tylko

zapor, o któr nadaremnie rozbija si musz
wszelkie zamachy rewolucyjne Polaków i Fran-

cuzów? Tego si nietrzeba spodziewa! . . .

Niemcy, w których teraniejszem yciu polity-

cznym niemasz jeszcze tyle uksztaconych ele-

mentów, iby sami przez si na drodze rewolu-

cyjnej reorganizowa si mogli, nieomieszkaj,

tak sdz przynajmniej, gdy zachodni ich ssiedzi

nowy im przykad dadz, p<jjó za tym przyka-

dem, rozszerzy go u siebie, i by elektryczne-

mi przewodnikami wielkiego ruchu, który po-

winien przeksztaci ca Europ. Jednem so-

wem, sami taki(ij o jaki(''j mówiem rewolucyi
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niezrobi^, i tego nawet trudnoby od nich byo
,dad : ale eby nowej rewolucyi francuzkiej nie-

zostawili w osieroceniu, tego od nich da ma-

my prawo; tego te od nich spodziewa si

mona.



Królowie i rewolucya.

Pamitnik Emigracji Polskiej. 16 Czerwca 1833.

Co j)i^'>^w6j a co potem'? Jak, koleje, wypadki

po sobie nastpowa bd,' Te pytania wicej

nas interessuj, nieli innych rewolucyonistów

;

bo komu innemu rewolucya wolno, swobod, pra-

wo albo dobre mienie, nam wicej nieli to wszystko,

bo Ojczyzn powróci, tojest odbudowa musi. My
si znajdujemy za granic- spoeczestw, za gra-

nic ycia, poniewa zmartwychwsta mamy.

Nikt tyle niespodziewa si od rewolucyi! Nikt

te dokadniej zna niepowinien. Poczytabym

si za najszczliwszego, gdybym zdoa przeko-

na niektórych rodaków moich, e rewolucya

taka jest systematem, nie przygodnem, chwilo-

wem zdarzeniem. Co z czego w tym wzgldzie

wypyn musi, monaby rozway jak sdz spo-

sobem nastpujcym

:
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Nie wierz ja temu, eby kiedykolwiek z: woli

Austryaków, Prussaków, albo Moskaów, tych

nawet co nieyczliwem pati-z okiem na despo-

tyzm swych rzdów, rewolucya spoeczna do

skutkvi przyj moga w Austryi, w Moskwie i

w Prusiech. Przyczyna tego jest widoczna. Te
kraje maj. byt sztuczny, któryby si natychmiast

rozprzgl w spoecznem wstrznieniu. Austrya

widziaaby odzyslcujcycli udzielno Wgrów,
Wochów, Czecliów; Moslcwa Polaków, Prussy

Sasów, mieszkaców Pruss zaciodnich, W. X.

Poznaslciego i t. d. Massy ziem rónyci z-
czone z sob przez wiee lub dawniejsze zabo-

ry, podboje, spadki, luby maeskie, maj tylko

jeden punkt podpory w naturze swej wadzy.

Aglomerata polityczne tyllvO absolutyzm z jednej

a lepe posuszestwo z drugiej strony, utrzy-

muje w caoci. Ta maxyma zaprzeczeniu nie-

podpada. A zatem s pewne hraje nienaturalne

(i na to potrzeba mie cigle zwrócon uwag)
gdzie rewolucya nigdy niezdola stanu spoe-

cznego przeksztaci, jeeli ich pierwej nie roz-

bije na czci, na pierwiastki.

Dalej: rzdy tych trzech sam istot swego

skadu absolutnych mocarstw, gdzie despotyzm sta-

nowi si spójn, gdzie z niego tylko wynika moc
nierozjemna rzeczy publicznej, udzielaj, jak

wiadomo, wsparcia dla wasnego interessu wszy-

stkim innym rzdom w Europie, bd take ab-
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solutnym bd chccym i mogcym niemi zosta,

wbrew woli i potrzeby narodowej. Absolutyzm

wynikajcy niejako z ziemi, ze skadu jednych

krajów, utrzymaby si niemóg bez gnbienia

rewolucyi zagranic. Absolutyzm moskiewski,

pruski i austryacki upadby natychmiast bez

francuzkiego absolutyzmu, bo i na to si take

zgodzi trzeba, ze rzd francuzki pomimo wszel-

kiej wolnoci druku, przysigych, i izby, mimo
wszystkich blichtrów konst3-tucyjnych, jest w grun-

cie absolutny, nieograniczony. — Wypywa to

nareszcie z potrzeb, postpu i natury dzisiejszej

europejskiej cywilizacyi, ze Francya ma dotych-

czas inicyatyw we wszystkiem prawie co si

dzieje na wiecie. I to take wtpliwoci niepod-

pada. Jeeli tu wolno zginie, wszdzie bdzie

zwyciona. Jeeli przeciwnie tu runie obecna

wadza, nic si absolutnego w caej Europie nieo-

stoi. Na tych zasadach polegaj wszelkie kom-

binacye gabinetowe, — jak wiadomo. Ludwik

Filip jest solidarnie odpowiedzialny wszystkim

tronom, za wszystkie ti-ony. Ki-ólowie poty kró-

luj, póki on we Fi*ancyi panuje. Ztd wzaje-

mno tej caej polityki. Có utrzymuje monar-

chi we Francyi, "monarchi niemajc w tym

kraju zmiennym, ruchomym, przez rewolucy

z gruntu przeksztaconym, adnej staej podsta-

wy? Moskwa, Prussy i Austrya, czyli obawa

koalicyi, która tak wzmacnia intepze juste-milieu.
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I przeciwnie: dla czego Moskwa, Austrya, i

Prussy jeszcze exystuj? Bo we Francyi jest

monarchia. A zatem sztuczne kraje, które si

bez absolutyzmu obej nie niogt}, przeduaj
byt sztucznej instytucyi av narodzie niemajcym

ju w sobie nic monarchicznego. Nawzajem ta

instytucya hamujc popd rewolucyjny tego na-

rodu, obcym aglomeratom politycznym, krajom

nienaturahiym, upa niepozwala.

Taki jest mechanizm dzisiejszej Europy. Có
z tego wynika? Oto, ze rewolucya pierwej b-
dzie musiaa pooy lires na zachodzie nienatu-

ralnemu, antynarodowemu monarchicznemu po-

rzdkowi rzeczy, nim zburzy nienaturalny poli-

tyczny porzdek na pónocy. — Mog si my-
li, moe to by wszystko co tu powiedziaem

bezzasadne: wszelako dopóki mnie nikt o tem

nieprzekona, cigle powtarza bd, e tylko

z Francyi, i zniskd tylko z Francyi loieh dalej

pójdzie. We wszystkiem co czynimy trzeba mie
dobr wiar. Ja to pisz w dobrej wierze.

„Jakto, — zawoa Chateaubriand, — kon-

wencya przemina, konwencya tak straszna,

krwawa i wielka; przemino cesarstwo otoczo-

ne takiemi pi-omieniami chway; przemina re-

stauracya ze wszystliiemi swemi powodzeniami,

ze wszystkiemi bogactwy, liandlem, przemysem
i literatur, a toby wiecznie trwa miao co nie

jest ani tale straszne jalc Iconwencya, ani tak sa-
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wne jak Napoleon, ani tak dobroczynne dla na-

rodu pod wzgldem niateryalnym jak starsza li-

nia? „— Co 2^ienvej, a co pothn? Wielka kwe-

stya zapewne, lecz czy niepodobna do rozwi,-

zania na tej drodze? Francya d,y do tego,

eby nie bya monarchi. Monarchia nie idzie,

ale galopem leci w tym kraju
;
pokazuj to ro-

dki których uywa i codziennie zuywa, których

tyle zuya! Pokazuje to jój pids gwatowny,
jej przypieszona respiracya. Dni lipcowe roz-

wijaj si powoli, z trudnoci; lecz niestoj na

miejscu. aden ruch na wiecie tak ogromny i

nagy nie by bezkarnie zgwacony. Niemcy d-
do tego eby byli jednym, wolnym narodem.

Mog nim kiedykolwiek zosta w obliczu Pruss

i Austryi? A te dwa mocarstw^a czy znikn
z t^j sceny bez zmartwychwstania Polski? Pol-

ska za czy moe swój byt odzyska bez wy-

rzucenia Moskwy z Europy? Wszystko to si

wie z sob ; dzia si bdzie kolejno, albo ra-

zem: ale si gdzie koniecznie zacz musi. Ja

rozumiem, e we Francyi ; i nic jeszcze nie zaszo

takiego , coby mnie odwie zdoao od tej opinii.

II.

Z trzech czci, z trzech rozdziaów skada si

umiejtno rewolucyjna, którby potrzeba na-

zwa umiejtnoci dziewitnastego wieku. Pier-

wsza cz uczy jak chowa umarych. Druga
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na tem zaley, eby niedad dugo umiera ko-

najcym. Ti-zecia nakoniec, która nas najbliej

obchodzi, jestto sztuka wygrzebywania ijwych.

Te czci razem wzite stanowi jedno systema,

przynajmniej stanowi powinny. Jest w przyro-

dzeniu zwierze, które w czci wyobraa t na-

tur rewolucyi. Hiena karmi si trupami, i

z godu wygrzebuje nieboszczyków. Wic sztu-

ka, czyli umiejtno rewolucyjna zasadza si na

tem, eby na czas niejaki zaszczepi w massy dzi-

wne obyczaje hieny.

Wszystek ucisk, wszystko ze, wszystkie nie-

szczcia naszego czasu ztd jedynie pochodz,

e to co si w nim wytrawio, co ju nic niewar-

te, niechce przepa na \vielvi. W tym przypa-

dku znajduje si osobliAvie wadza królewslca.

Wieleto cierpie ród ludzki znie nie musi dla

tej wadzy, nie naturalnej jak przedtem, ale

sztucznej, zasilanej gwaJtownemi rodkami? Wja-
kime si stanie nadzwyczajnym caa Europa z tego

jedynie powodu nieznajduje? W zaranku nowej

pory z cieniów nikncej nocy jeszcze si wyrwa
niemoe! Kilku ludzi, kilka panujcych rodzin

trzyma na acuchu t cz wiata, jakby przy-

kut do rednich wieków.

Porównywajmy spoeczno europejsk z or-

ganizmem ludzkiego ciaa, albo z wielli uczt.

Przy t^jto uczcie szkielet monarchiczny jak cie
Banka zasiad na pierwszem miejscu u górnego

n. 11
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koca stou, i przeraa obecnych, cae, Europ.

Pokój umarym w groble, ecz nie na tym wie-

cie! W ciele Europy jest umara, a jednalc

wszystlco mogca instytucya, Ictóra z tern co od-

dawna przepado, zostaje av przyjacielskiem poro-

zumieniu, która temu co dogorywa skona nie-

dopuszcza, która ycie nienaturalnym i niemiym

Bogu zwizliiem czy ze mierci. T instytu-

cya potrzeba koniecznie wyrzuci z ogólnego or-

ganizmu, poniewa wntrznoci jego szarpie, roz-

ry^va. — Królowie musz mie dwory. Na
dworach psuj si obyczaje: tych zaraza z góry

idzie do dou, i naród cay zym, nil^czemnym

przez to si staje. Królowie bez budetów i

wojsk liniowych obej si niemog ; budety i

wojska s to pijawki ludów, sto róda powszech-

nej ndzy.

Ucisk i zepsucie stanowi systema monarchi-

czne; czemuby take rewolucya jako jedyne le-

karstwo przeciwko temu zemu w systema za-

mieni si niemiaa? Jeeli do tego nieprzyjdzie,

sprawa ludów niezrobi adnego postpu.

Dotd rewolucya, jako umiejtno systema-

tycznie nie postpowaa. Lecz musi zmieni swe

obyczaje! Dotd zachowywaa si wstanie od-

pornym. Jeeli chce zwyciy powinna dziaa
zaczepnie! Dotd w tern tylko, lub owem miej-

scu podnosia sw gow. Lecz jeeli yczy so-

bie, eby jej monarchowie niepokonali, niccliaj
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rozwinie swój attak w jednym momencie na ca-

Jej linii bojowej. Przejcie z stanu odpornego do

zaczejmego, z porusze czstkowych do ogólnych,

bdzie pierwszym krokiem do usystematyzowa-

nia rewolucyi, do uporzdkowania sztuki grze-

bania umarych.

Kewolucya ma do przeamania Avielkie prze-

szkody, nie w szeregach nieprzyjacielskich, ale na

nieszczcie w sobie samej. Jest potniejsza ni-

eli wszystko na wiecie, a jednak wszdzie ule-

ga, wszdzie klski ponosi! Sia niezmierna

która wada na nic si nieprzyda, jeeli jej nie

potrafi rozwin w jednej porze, w jednym kie-

runku.

Obaczray co królowie robi ! Sekret który im

pozwala panowa po mierci, rzdzi bez wiary,

wybiera ogromne podatki w wieku powszechnej

chciwoci i ndzy, sekret, który szkieletom tak,

moc daje, musi by dowcipny, nieporównany!

Przedewszystkiem godna zastanowieniu, e si

zgadzaj z sob. Utworzyli party, która przy-

ja za haso: „Jeden za wszystkich, wszyscy za

jednego." W poprzek i wzdu Europy podali

sobie rce jak bracia. Na dworach, midzy dwo-

rami, w caej królewszczyznie i jej subie zimna

krew, jeden interes , najwysza dyssymulacya

!

Królowie, jeeli przypadkiem co midzy nimi

zajdzie, porozumiewaj si natyclimiast. Naj-

sprzeezniejsze sprawy zaatwiaj po cichu, zr-
11*



164

cznie, i prdko. Tobie to, — mnie to, — ti-ze-

ciemu co innego, i zgoda. Czas kiedy si o byle

co kócili przemin, i ju podobno nigdy nie-

i\'róci. Cóto za widok? Trzeba nawet nie-

przyjacioom cisg, oddawa sprawiedliwo. a-
dnej partylvularnej midzy dworami niechci, a-
dnej prywatnej urazy, adnej obelgi. Pi-zynaj-

mniej o tera wszystkiem wiat niewie. Do boju

zawsze gotow'i, zawsze i wszdzie swój interes

pojmuj, i temu interesowi wszystko powicaj,
nawet cliciwo, dum i mio wasn. Maj
wic rozum, maj gowy nie dla Itsztatu ! Jeden

tu tyllio, eby to lepij okaza, przykad przyto-

cz, dobry bo narodowy. Jak wiadomo, Austrya,

Prussy i Moskwa rozerway Polsk na czci
bardzo nierówne. Nierówno ta dochodzi do

tego stopnia, e wedug wszelakiej rachuby lu-

dzkiej, powinnyby ztd wynikn Icrwawe zatar-

gi midzy temi mocarstwami. A jednak przeci-

wnie si dzieje! A jednak widzimy, e obawa

wspólnego nieprzyjaciela skutecznie poskramia od

lat tylu namitnoci waciwe wszystkim rozbój-

nikom z przyczyny niejednakowego udziau w lu-

pach. Królowie maj swego dowódzc — cara!

I to, przyzna trzeba, rzecz gówna w sztuce kró-

lewskiej, rzecz godna naladowania*).

*) Karykatura, któr w tych dniach przysano z Londyna

do Parya, wyobraa Mikoaja w paradnym jeneralskim mnn-
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Monarchowie umiej byc posusznymi! Kie-

dy si tego rewolucya nauczy? Zawsze sama

z sobg, (jak dot^d) w niezgodzie, adnej uomno-
ci przed wiatem ukr^-e uieumie. Nieprzyjaciele

jej odnosz ztd niemae korzyci. Uczmy si

od lvrólów dyssymulacyi, przyzwoitoci. Midzy
rewolucyonistami peno swarów, peno wszdzie

nieclici partykularnej, której nikt powici nie-

<?hce wspólnemu interessowi. Kady prawie dzien-

durze z clirestami, w butach kirasyerskich stojcego na globie

ziemskim. Jego dwugowy orze pod dolnym biegunem zato-

pi swe szpony w piersiach i ywocie umarej kobiety, która

kraj polski reprezentuje. Car gra na skrzypcach knuiem, a

"wszyscy panowie tego wiata tacz z najwikszym respektem.

Z jednej strony szach perski i sutan turecki, obok niego jego

iwitobliwo sei-i-us seworum Dei z bull na gowy polskie

wydan za rozkazem kacerskim z Petersburga: dalej za nim

kacyki kamuckie i baszkierskie. Z teje strony wychudy ce-

sarz austryacki w biaym fraku, w czerwonych spodniach z mi-

n bardzo mistern. Po prawej stronie król angielski z gow
odkryt, niby ze wzgard odwrócony nie taczy ; niktby nie

zgad co czyni? Oto wstrzymuje ssiada zachwyconego melo-

dyjnym dwikiem carskiego instrumentu, i ju podnoszcego

nog do plsów, z koron pod pacli, jak si to zwykle trzy-

ma kapelusz. Dalej ordynkiem holenderski z koron na gowie,

pruski i wszyscy inni niemieccy. W gbi sceny Don Miguel

z don Pedrem cho si rw za wosy, maj jednak obadwa w tej

nienajkorzystniejszej postawie oczy miosiernie wzniesione, nic

do nieba, do cara I — Ta karykatura, dzieo jednego z roda-

ków naszych, pana Kazaneckiego, dobrze wyraa królewsk

polityk, monarchiczn subordinacy.

(Przepis Autora.)
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nik rewolucyjny co innego mówi do ludu, kady
przedewszystkiem stara si o to eby zaszkodzi

drugiemu rewolucyjnemu dziennik 0M'i. Moeto
by dobrze? A o naczelników najtrudniej. Ka-
dy rewolucyonista chce by naczelnikiem

;
jeeli

za kogo wyej od siebie posadzonego w opinii

ludu postrzee, to go wnet oczernia, oslawia

zaczyna. Aeby swego dopi.1, pochlebia massie,

i zamiast jej mówi prawd, stara si o popu-

larno. Tym sposobem wielkie siy malej,.

Tym sposobem midzy massami i naczelnikami

niema adnego zwizku. Moe to by dobre?

Zyczyby potrzeba rewolucyonistom cokol-

wiek wicej haimoci nieli jej maj w tych cza-

sach. Rozprzenie do niczego nieprowadzi;

z emeut, z czstkowych jDorusze, z lonych wy-

praw nic nigdy dobrego niewypadnie. Jedna

emeuta jest zla, ale dla tego e tylko jedna.

Gdyby ich byo pi, dziesi, sto w rónych

punktach, a w jednej poi-ze, wszystkieby byy
Avymienite.

Kto chcia mi da do zrozumienia (wpó-ar-

Icuszu dziesitym Pielgrzyma) jakoby przez roz-

praichi, które umieszczaem w Pamitniku Emi-

gracyi „przewiewa gboko tajony obsolutyzm."

Co do absolutyzmu prawda. Lecz co do (gbo-

kiego tajenia i przewiewania, nieprawda. Gdzie-

to ja staraem si zatai, e ca moj doktryn
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rewolucyjn, jest absolutyzm? Gdzie i kiedy

staraem si to ukry ze rewolucyi zbawienie wi-

dz jedynie tylko w ksztacie rzdu energicznego,

to jest absolutnego, bo inny rzd by niemoe?

Tylko jezuici gboho taj co myl; tylko je-

zuici co innego mówi, a co innego pisz. Ja

wyranie i jasno owiadczam, i podug mojego

sumiennego przekonania, „rewolucya nigdy nie-

zdola pokona swoich nieprzyjació, nigdy nie-

zdoa pogrzeba królewskiej Europy, dopóki swo-

jej wasnej zasady, zasady z gruntu anarchicznej

niszczcej ze, nie uzbroi ca potg Avadzy

absolutnej. Rozum i dowiadczenie jednego zda-

nia s w tej mierze. Pytam si: co ocalio re-

woKicy francuzk na schyku przeszego wieku,

kiedy si przeciwko niój siedemdziesit departa-

mentów zbuntowao, kiedy przeciwko niej caa

Europa wystpia w pole, kiedy j w samym Pa-

ryu intrygami, podejciem, zlotem podkopywa-

no ? Ocalia j wtedy Jconwencya. Cóto bya
konwencya? Byloto towarzystwo patryotyczne

Lelewela, bylato Honoratka, byyto zgroma-

dzenia taraskie, byoto nakoniec pielgrzymstwo?

Nie ! To bya rewolucya podniesiona do swojej

najwyszej mocy, do wadzy absolutnej. Bylato

jiotga despotyczna wolnoci, która despotyczne-

mi rodkami wojowaa z despotyzmem królów,

która go tem zwyciya. Gdyby si bya wol-

no niestaa w owym czasie terroryzmem, nie-
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nilellby dzisiaj Francuzi i tych jej okruchów

któremi si chlubi.

Potrzeba eby wolno zostaa carem w swo-

jin pastwie!

Teraz temu obrazowi wcale przeciwny wysta-

wi. auj tylko, ze z naszego wasnego smu-

tnego dowiadczenia do tej samej konsekwencyi,

do tej samej loicznej prawdy doj musz. Co
byo powodem upadku ostatniej rewolucyi w Pol-

sce? Dla czego sprawa nasza tak silna w po-

cztku, w rodku i na kocu, zgina? Dlatego,

emy patryotyzmu w potg despotyczn zamie-

ni nie umieli, e si nikt nieba Ojczyzny, nikt

jej niesucha, a wszyscy j bezkarnie krzywdzi,

oszukiwa i zdradza mogli. Czy to podlega za-

przeczeniu ? Rozumielimy, e majc do czy-

nienia z najenergiczniejszym, najprzebieglejszym

despot, potrafimy go pokona rozpi'zeniem,

zot wolnoci, per libera vota, — tym to wa-
nie, (co Pielgrzym z pism Lelewelowskich za-

chwala) obyczajem mrówek rozchodzcych si sa-

mopas z mrowiska na wszystkie strony.

Nie, przez Boga ywego! rewolucya nie b-
dzie ani Honoratk, ani mrowiskiem, ani kon-

gregacy inelgrzynish.

Rewolucya bdzie systematem ; to systema

bdzie despotyczne, albo upadnie wraz ze spra-

w ludów. Kto z królami wojuje niechaj zna

sposoby królewskie! Wolnoci w stanie rozprz-
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zenia, w stanie mrowiska, w stanie kongregacji

pielgrzymstwa niepokonamy despotów. Tylko

wolnoci w stanie absolutyzmu narody zdoaj
odnie nad nimi zwyciztwo. Zdaje mi si, ze

pisz po polsku, i do zrozumiale. Nadmieniam

o tem, dla tego jedynie, eby któremu z jezui-

tów, jeeli to bdzie czyta, znowu niepodobao

si powiedzie, e myl desjyotyzmn gbolco taj.

W tym wzgldzie miaem zawsze sposób mylenia

jednaki. Niepojmuj rewolucyi w nieadzie; albo

pod jakakolwiek bd inn a nie absolutn form
rzdu. Dla tego w naszem powstaniu narodowem

cigle byem pi'zeciwny sejmowi, i postrzegaem

e stu szeciudzicsit kilku posów, z konstytucy

umiarkowanej monarchii, z gazetami, z towarzy-

stwem patryotycznem i ulicznemi emeutami, nie

moe rzdzi reAvolucya. Zginlimy ; lecz dla

tego, emy byli rzeczpospolit mrówek; te-

raz za w emigracyl bodaj czy z szczupej i tak

garstki, do reszty si nierozejdziemy sposobem

mrówek, jeeli, jak chc poeci, zostaniemy rzecz-

pospolit pielgrzymów.



WYDAWCY DO CZYTELNIKA.

w czasie bytnoci swojej w Auxerre (Yonne), Mochmchizy-

skawszy zaufanie ziomków zamieszkaych w tern miecie, pobu-

dzi ich do politycznego dziaania. Dziaanie to przerwane jego

mierci, zostawio po sobie dwa akta urzdowe dokonane

w zgromadzeniu Polaków którzy je podpisali. Gównym re-

daktorem zbiorowego pisma bywa zwj-kle jedna osoba ; tym

redaktorem wspomnionych aktów by Maurycy Mochnachi; je-

den z tych aktów pisany wasn jego rk jest w naszem po-

siadaniu. Akta te uczyniy wielkie wraenie w Emigracyi, i

w jej historyi s wanym wypadkiem. Dla tych powodów os-

dzilimy za rzecz potrzebn przedrukowa je obok zbioru pism

Mochnackiego. Bd one wiadczy polityce Mochnaclciego,

a razem stan si mi pamitk dla tych szanowych ziomków

co podzielali ostatnie jego prace, na których rku Mochnacki

zvcia dokona.



List do Generaa D>vernickiego

od officerów podofficerów i onierzy

z icakauu Auxerre.

Generale! Z prawdziw boleci w sercu przychodzi

nam wynurzy Ci, Generale, opinia, nasz o Twojem

owiadczeniu ogoszonem pod data_ 27 wrzenia, któ-

rem (bo inaczej tego nikt nieuwaa) tak wya-anie

przystaj)ie do Aktu zdziaanego w Poitiers, uznajcego

X. Czartoryskiego za nieprzyjaciela kraju i Emigra-

cyi. Krok teu z Twej strony Generale, jest nadto sta-

nowczy; skitki jakie ztd dla Emigracyi, w cze^ci i

dla kraju wynikn mog, s nadto widoczne , aeby-

my Ci ca nasz oniersk i obywatelsk otwarto-

ci^, przeoe naszych w tej mierze uczyni niemieli.

Sdzilimy, Generale, w prostocie serc naszych, e
pierwszym Twym obowizkiem b(^dzie najsurowiej skar-

ci zabiegi kilku indywiduów, dziaajcych przeciwko

interesowi Emigracyi, a chccych wmówi w Emigra-

cy jakoljy dziaay w duchu jej wikszoci. Spodzie-

walimy siq e przez wzgld narodowy, z powag wla-
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ciw Twej randze, Twemu wiekowi, nareszcie zaufa-

niu jakiem Ci^ tu zaszczycia wikszo Rodaków, po-

wstaniesz szczególniej na zgorszenie, którego sie do-

puszczono wytaczajce przed sd cudzoziemców maclii-

uacye przeciwko Czartoryskiemu, dzielcemu nasze tu-

actwo, bdcemu u celu nienawici i zemsty cara mo-

skiewskiego. Lecz Twe owiadczenie wywiodo nas

z tego bdnego o Tobie, Generale, mniemania. Za-

miast uy Twej powagi dla zapobieenia nadal przy-

najmniej podobnjTu post(^pkom, cudzoziemców nawet

oburzajcym, sam do kltwy rzuconej w Poitiers, swoj

przydajesz klatwe, — sam uznajesz wyranie Czarto-

ryskiego za wroga Emigracyi i kraju, — sam przeto

ca powag swoj utwierdzasz czyn równie niemoralny

w zasadzie, jak niepolityczny w skutkach.

Jako czowiek wyszego znaczenia, jako polityk,

Ijowinieue by, Generale, j^ierwej zgbi konsekwen-

cye, jakie koniecznie prdzej czy póniej wynikn

z Twego przystpienia do tak zej sprawy, — z san-

kcyi udzielonej przez Ciebie tak zemu przykadowi.

Dzisiaj osdzono Czartoryskiego : za dni kilka, za kilka

tygodni, na mocy tego samego prawa, Ty Generale

osdzony i wyklty zostaniesz. Wyroki, — wyroki

infamii bd wiec po sobie szybko nastpoway, —
niesawa powszechna stanie sie prawem iniblicznem,

ywioem Emigracyi, — kada zasuga igraszk intry-

gantów; a Ty Generale niebdziesz wtedy móg po-

wiedzie do siebie w czystoci wasnego ^sumienia:

„Czyniem co mogem, eby zaradzi temu zemu."



Jako onierz postawiony na czele onierzy, wy-

raniej jeszcze tern potwierdzeniem al<.tu w Poitiers od-

staj)ie Generale od waciwego Tobie charakteru.

Pozwól, aebymy Ci przypomnieli okolicznoci, wród

których przybye do Francyi, które towarzyszyy Twe-

mu, Generale, wyniesieniu na stopie prezesa Emigra-

cyi. Emigracya bya natenczas niepokojona zabiegami

komitetu pod ijrezydency Lelewela, który sie chcia ko-

niecznie utrzyma, — który niewzgledny na to, e do-

mowe tylko niezgody przywiody do upadku ostatnie

narodowe powstanie w Polsce, i siedemdziesit tysit^cy

wojska polskiego przymusiy bro zoy na wasnej

ziemi, obmyla rodki jakby przeduy te niezgody

za granic. Agenci i-zeczonego komitetu psuli jedno

bratersk w zakadach. Ezucauo pocztki partyi po-

midzy wojskowych
;
puszczano w obieg niepolityczne

maxymy : e aby Polsk wydwigua^ z jarzma, trzeba

najpierwej zacz od rewolucyi, krwawmy, spoecznej.

Emigracya odrzucia jednomylnoci te maxymy, przez

odrzucenie komitetu który zdawa sie je reprezentowa,

a uwaajc e jest sama tylko czci wojska narodo-

wego, Ciebie Generale, jako onierza insurrekcyi, po-

stawia na swem czele.

To przejcie od komitetu pod prezydency Lele-

Avela, i pod wpywem zgromadze na ulicy Taranne,

do Twego komitetu Generale, miao w sobie gbsz
rozwag polityczn. Byo to do wyrane ustanowie-

lue bardziej wojskowego nieli cywilnego porzdku

w Emigracyi. Bya to skazówka, czego si nadal trzy-
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ma mamy. Wadza twoja bya jasna, Generale. Wi-

dziano w Tobie tylko walecznego onierza Boremla,

—

i posadzono na miejscu ówczasowego naczelnika sekty

spoecznej, Lelewela.

Wtedy kiedymy siq wszyscy rzucali w Twe ob-

jecie Generale, któby by pomyla, e przed upywem

dwóch lat w ten sposób zawiedziesz nasze zaufanie '?

e zacierajc w samym sobie wiaty charakter i powo-

anie Twoje, z onierza, z.bohatera, zechcesz nakoniec

przeobrazi sie, na sektarza, na, reformatora spoecznego?

Albowiem takie jest nie inne prawdziwe znaczenie

Twego, Generale, akcessu do aktu zdziaanego w Poi-

tiers, obwinionego w pozoiy, które nas jednak — nas

przynajmniej nie udza^.

Tak jest Generale! zacze by czonkiem sekty,

która tu przybraa nazwisko Towarzystwa Demokra-

tycznego, — i zachwiae przez to swoich dawnych

kolegów, starych onierzy opini o sobie. Powtarza-

my Ci raz jeszcze : ten krok jest stanowczy i dla Emi-

gracyi i dla Ciebie samego. Generale. Tem uwaniej

— tem cilej ceni go potrzeba.

Pomijamy to Generale, e przystpujc do dekla-

racyi w Poitiers, uznajesz Czartoryskiego za nieprzyja-

ciela Kraju i Emigracyi, tojest e uznajesz w obliczu

inaczej przekonanej Polski i Europy, zbrodniarzem

stanu, czowieka, którego Moskwa za usugi pooone

w sprawie Narodu polskiego take za zbrodniarza uzna-

a, a który wanie dla tego ostatniego wyroku (nieco

sprawiedliwszego zapewnie nieli Komissyi poitierskiej)
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sta si dzisiaj niezmiernie popularnym a zatem silnym

w opinii caego kraju naszego. Pomijamy i to take

Generale, e niewzie ani od Narodu ani od wojska

adnej missyi do wydawania kltew tego rodzaju za

granic, bo naród i wojsko widziao w Tobie swego

wodza i obroca, a nie kryminalnego sdziego. Na

to wszystko, jakkolwiek jest wane, niemamy wzgle^du,

— lecz pomin tu uiemoemy tego, e nadaj_c swoj

sankcy dekretowi tajnego jakiego nieznanego nam

Trybunau, dekretowi którego podpisów dotd nikt nie-

mie objawi, zawia^zae. Generale, cise, pod jiewnym

wzgldem solidarne przez ten jeden czyn stosunki z lu-

dmi, skadajcemi bardzo drobny uamek Emigracyi,

z ludmi którzy wyosobniwszy siq z ogóu, stan^U w ja-

wnej sprzecznoci, nie tylko ze sposobem mylenia sa-

mej Emigracyi, ale take z duchem i pierwszemi in-

teressami dwudziestu milionów Polaków, — co wiksza,

z interessami i rodkami przyszego powstania Narodu

polskiego.

Nie tylko Generale, e osobicie okazae sie nie-

sprawiedliwym wzgldem Czartoryskiego, zasuguje na

wzgld jierwszy wtem wydarzeniu; lecz i to równie

nas zasmuca, e wszedszy we wspólno z autorami

urojonego dekretu komissyi poitierkiej, zaszkodzie sa-

memu sobie w opinii Kraju i Emigracyi, ze narazie

sie na niepotrzebne niebezpieczestwo stracenia naby-

tej w Polsce a za granic utrzymanej wzi^toci, która

nam bya potrzebna.

Polska, Generale, jest to kraj, który gdy odzyszcze
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sw niepodlego, niewtpliwie bdzie potrzebowa wiel-

kiej refonny spoecznej, na korzy i w interessie ogro-

mnej wikszoci Narodu. Pod tym wzgldem, w takim

sensie, my wszyscy jestemy demokratami, — i biada

temu, ktoby nim by niezechcia! Lecz zarazem Ge-

nerale, Polska jest to kraj, który i przed dokonaniem

tej reformy, taki jaki jest dzisiaj, koniecznie przez nas

szanowany i kochany by winien. W tej Polsce jeden

stan wycznie wszystko jeszcze moe, bo w nim wy-

cznie koncentruje sie jeszcze wasno i otviata,

dwa gówne elementa siy publicznej. Ten stan jest

wiec dotychczas poteiny. Powstawa tyle razy, — i

wiele razy jeszcze zechce, cay lud za sob do broni

powoa. Takie jest pooenie rzeczywiste naszego kra-

ju. Jedna klassa ma tam najwicej wpywa, i najwi-

cej w rónych okolicach Polski charakteru narodowego.

Tego stosunku my dzisiaj przed odzyskaniem niepod-

legoci odmieni nie potrafimy! To wi^c, tak jak

jest, trzeba przyj i uwaa jako faktum exystujce.

Wyraamy myl nasz w krótkoci: nie o to jeszcze

idzie, jaka ma by przysza Polska, ale o to jedynie

aby poruszy do wasnej obrony tq Polskq jaka jest

dzisiaj. Có mówi i pisz ludzie którym Ty teraz

Generale podae rk, ludzie którzyby sobie równem

prawem przywaszczy chcieli tytu demokratów, jak

gdyby kto chcia sobie tylko wycznie przywaszczy

tytu uczciwego w towarzystwie czowieka ? Oto wszy-

stkie ich pisma i mowy zmierzaj do tego: „rzeboi

szlachta w pie toycia — majteh jej odj — i ime-
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dzy lud rozda.''^ Czy rozumiesz Generale, e tej po-

lityce kilku mdych gów, gdzie zaledwo wita po-

czyna poranek nowszej cywilizacyi, — czy sdzisz Ge-

nerale, e tej politj^ce kilku zepsutych próniactwem

nieuków, albo najtych przez Moskw szalbierzy, nie

udzielie adnego wsparcia przez Twe owiadczenie

z dnia 27 wrzenia? Jeeli tak sadzisz Generale, —
to niewiesz co uczyni; gazeciarze sekty lepiej to

wiedz, i ju obwouj Ciq za swego. Z naszej strony

powiedzie Ci to, byo powinnoci wzgldem Ojczyzny.

Lecz idmy dalej. W Polsce Generale lud prosty

czyta jeszcze nieumie. Czyta prawie sama szlachta.

Owe wic pogróki tak zwanych demokratów nietra

fiaj do massy, bo ona jest umara dla ich gazet, —
a zatem nieporusz massy. Trafiaj tylko do szlachty,

któr to oburza, w czci i zniechca. Generale ! do-

tykamy tu najistotniejszych interessów przyszego po-

wstania Polski. Jedyny rodek insurrekcyi, jedyny

rodek poruszenia ludnoci krajowej, Waciciele zie-

mscy, zechc powsta, gdy postrzeg takich jak Ty

mów Generale na czele lub wpoi-ód sekty zapowia-

dajcej Polsce rze i rahuneh w nagrod powstania?

Nie ! ta polityka nie moe by zbawienna, która obraa

mogcych i chccych powsta, a adnego natomiast

sposobu porviszenia mass krajowej ludnoci nie wyna-

laza. Zerwaaby ona tylko wszystkie zwizki Emigracyi

z narodem. Ten jeden kolor uczyniby nas wicej niena-

wistnymi krajowi nieli s Moskale, Austryacy i Prusacy.

S rzecz-, o których nawet mówi jest niebezpie-

II. 12
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czuie, — które z tern wszystkiem powiedziane i wy-

drukowane przez indywidua albo nikomu albo mao
komu znane, niczyjejby^ uwagi na siebie nieobróciy.

Póki ta osobliwsza demokracya sama w sobie mow i

drukiem derezonowaa, milczelimy, nie sadzane by dla

nas rzecz, przyzAvoit,. wchodzi w zapasy z tem, co ja-

kokolwiek gono krzyczao, byo jednak i mae i

przemijaj,ce. Ale co innego teraz, gdy Twe imi. Ge-

nerale, przybyo niejako w pomoc sekcie. Ten wypa-

dek odmienia ca kwesty: do kilku zer przybya je-

dnoc — i ztd powstaa liczba.

Miejsce w;y'sokie, jakie dotychczas zajmowae Ge-

nerale w Emigracyi, powinno Cie byo oswoi z obo-

wia^zkami i widokami Czowieka stanu. Stane na

czele Emigracyi, przeto naleao Ci mie na pieczy

ogólne interessa Narodu, który Emigracya reprezentuje

za granic. Jakiekolwiek znaczenie nada zechcesz

Twemu owiadczeniu z d. 27 wrzenia, zawsze bt^dzie

ono z Twej strony Generale, pogwaceniem tych wa-

nych ogólnych interessów narodowych, — zawsze bi-

dzie ono na sobie nosio cech^ zwizku (cilejszego

nieli honor Twój i nasz móg cierpie) z Towarzy-

stwem, którego mowy i pisma, dotd nic prawie nie-

znacza^ce, nabyy pewnej wagi przez Twój akces do

robót i machinacyi w Poitiers.

Piórem naszem, zawierz nam Generale, kieruje tyl-

ko wzgld zimny na dobro ogólne znacznie uszkodzo-

ne w tym wypadku, i wielka waga któr do Twej

sawy wojskowej przywizujemy. Nie wdhodzc dzisiaj
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w rozbiór czynnoci Czartoryskiego, niemoemy ukry-

wa przed Tob Generale, e Go uwaamy za Czo-

wieka majcego w kraju uwaanie powszechne, i sto-

sunki rozleglejsze nieli Ty Generale, nieli któiykol-

wiek z nas, — za Czowieka z niemaemi wypywami

take za granic, a zatem za Czowieka Emigracyi i

Narodowi potrzebnego. Có ztd za korzy dla spra-

wy naszej upatrzye Generale, e Go chcesz wydrze

publicznemu zaufaniu? Potpia dzisiaj tego ma
bez adnych dowodów, jest to siq osabia Generale,

— jest to. Generale, rzuca siq na ostatni moe kom-

munikacy, jaka nam zostaa z wasnym krajem. W dzi-

siejszj^ch okolicznociach nie na osabianiu krwawo za-

robionej uczciwej sawy, ale owszem na mocowaniu

kadej reputacja, kadego znanego Imienia, kadego

wpywu, zaley dobrze zrozumiany Emigracyi i Naro-

du interes. — Uderzyo nas szczególniej e na same-

go tylko Czailoryskiego powstaa taka zawzito, kie-

dy przecie on nie by samowadnym w Rewolucyi, —
kiedy zostawa pod wpywem i rozkazami Sejmu, kiedy

w Ezdzie tyle tylko znaczy, co kady z Jego kole-

gów, — kiedy wreszcie przed upadkiem sprawy zu-

penie sie od wszystkiego uchyli. —
Sposób w jakim Go potpiasz Generale, za czyn-

noci w Rewolucyi, zdziwi nas i zasmuci. Piszesz,

e „wyszedszy z swym korpusem za zakres granic

kongresowego królestwa, nie bye obecny dziaaniom

xiecia Czartoiyskiego, a zatem czynionych mu zarzu-

tów przez kilka tysicy Rodaków^ naocznych madków
12*
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tych dziaa, zaprzeczy nie moesz." Ten manewr

Generale, nie jest godzien ani Twego sdziwego wie-

ku, ani Twego onierskiego powoania, które tcin
powinno szczeroci^. Najpiei^wej : dla czegó mówisz

o kilku tysi^cach-i kiedy ledwo kilku tylko znalazo si

takich, co siq o to staraj aby Czartoryskiemu te za-

rzuty byy przez wszystkich iiczynione? A potem:

wieleto tysiqcy Rodaków niebyo obecnych Twoim np.

dziaaniom w ostatniej wojnie, a jednak nie zaprzeczao

pochwaom, gdy na nie Generale za Twe pomylne

wyprawy zasugiwa? Gdyby si w Warszawie trzy-

mano zasady niewiadczenia z tem czego sie^ niewi-

dziao, czyby by kiedykolwiek Generale zasyn
w Polsce ? Umelbiano Ciq z powieci. Generale, z ga-

zet, z raportów — a Ty dzisiaj rzucasz podejrzenie na

charakter Xit^cia Czartoryskiego dla tego. e niebye

naocznym wiadkiem jego czynnoci? Z drugiej stro-

ny : wieluto Rodaków nie byo obecnych, gdy pier-

wszy skada orq na Ziemi Polskiej, — a jednak

zo nawet ludzka umilka wtem zdarzenivi, — kady

opakiwa to nieszczcie, a nikt Ci nawet niewytku

tego piei-wszego zgubnego przykadu, przez wzgld na

interes publiczny, przez wzgld na to, e nawet wnie-

szcz(jciu trzeba umie szanowa kade znane, zasu-

one Imi? W Eraigracyi oskarasz Generale Czarto-

ryskiego, za wypraw. Portugalsk, za Legi Algie-

rsk, — a zatem za rzeczy które niewziey adnego

skutku ; a zatem za myli, za projekta, które przed

adnym Trybunaerp na wiecie nie stanowi winy.
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^jrdyby X. Czartoiyski by czowiekiem uamituym, —
gdyby Ci Generale chcia odda wet za wet, i nawza-

jem Ciebie publicznie potej)i : czyliby z Twej nie-

szczliwej katastrofy w Rewolucyi niemóg w}*ciagn

cikich zaskare? a w Emigracyi, czyliby nie móg
powsta na szkodliwsze nieli Legia Algierska i Por-

tugalska, bo rzeczywiste wyprawy do Szwajcaryi, do

kraju, wj^jrawy z których tyle okropnych skutków wy-

nikno, które miay miejsce w czasie Twego urzdowa-

nia w Komitecie, a których Ty Generale, chocia nie

bye autorem, jednak z obawy krytyki gazeciarzów ani

im zapobiedz ani ich potem przykadnie gani nie

miae ? Gdyby Czartoryski nie mia wzgldu na po-

trzeb szanowania kadej wzi^toci, czyliby Ci nic in-

nego uieznalaz do zarzucenia w Twoim Generale sy-

stemacie Emigracyjnym? Mógby Ci on powiedzie:

ie wybrany prezesem Emigracyi, pozwolie zaciera

w okoo siebie systematycznie sawt^ tj'lu znakomitych

wyszych Officerów, T^vych Towarzyszów broni, równie

jak Ty zasuonych krajowi. Mógby Ci da do zro-

zumienia, e tolerujc potwarz na okoo siebie i nieuj-

mujc sie za niczyj sawa^, starae sii^ czci poba-

a, czci nawet pochlebia kadej przemijajcej, na-

mitnej opinii w Emigracyi, eby tylko niestraci jej

popularnoci jak mniemasz posiada i módz zachowa

choby te kosztem dobra publicznego?

Ty Generale, i daruj e Ci to wypominamy ko-

czce ten list dla nas bolesny. — le^kasz si niepo-

trzebnie artykuów i krytyk w gazetach. Owiadczenie
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Twoje z dnia 27 wrzenia byo skutkiem tej obawy:

o tein przekonani jestemy, L(^kajc si potwarców

mniemasz zapewne e oni ogóem kieruj, — iw tem

siq mylisz. Chcc si<^ podoba ogóowi rozumiesz, e
najlepszym rodkiem popularnoci jest iwhazanie kil-

ku, — iw tem sie take mylisz. Tylko sowa pra-

wdy — sowa ostre w poti-zebie, — tylko gotowo

powstania w kadej chwili, nawet na ogó gdy bdzi,

zachowuj ludzi przeoonych nad ogóem w szacunku

u Ogóu. To tylko prawdziw popularno utrwali

jest w stanie.

Auxerre, dnia 17go packienuka 1834.

Stefan DemhoiusH, major strzelców, Antoni Olszeiu-

sl-i, kapitan p. 4. st. konnych ; Leon WolicM, kap. str.

konnych puku 6go; Józef Bajerski, kap. puku 9.go

p. 1.; Bernard Stem27czysti, por. str.; Maurycy MocJi-

nachi, ppor. 1 puku str. pieszych; Ad. Gfoza ppor.;

Józef Slcorutoiolci, ppor. strz. ; A. Szmidt, lekarz batal.

;

Jzy. Guzhowshi kap. ua. ; Dominik Jtenkieioicz, podofi-

cer; Hryzostym Bogucki onierz; Aleccander Przysi-

ziiiaJc, onierz, Jan Pacheclci, major 11 puku linio-

wego; Roman Kohukoioski, ppor. z puku Igo mazu-

rów; Jgnacy Mokrski, porucznik z p. 14 p.l.; T. Kiersz,

porucznik z p. 19 p.l.; Teodor Jasit'oski, podpór, z 2p.

uanów.
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officerów, podofficerów i onierzy

z zakadu AuxeiTe,

do Rodaków w Emigracyi.

Rodacy

!

Od pierwszej chwili przybycia naszego do Francyi

uczulimy wszyscy te prawda, e aby módz co zdzia-

a jeszcze w iuteressie nieszczliwej Ojczyzny naszej,

potrzeba nam byo nasamprzód ustanowi wadza, któ-

raby z naszego upowanienia w tym duchu dziaaa.

Nie tylko w interessie Emigracyi, lecz w interessie ca-

ego kraju polskiego , któiy teraz w nas t}lko widzi

reprezentantów swej sprawy, chcielimy sie urzdzi za

granic. Lecz na nieszczcie dotd wszelkie nasze

usiowania pod tym wzgldem byy daremne. Emigra-

cya czynia róne próby — stanowia róne wadze,

— wpadaa na róne pomysy: nakoniec znalaza siq

w stanie zupenego hezrzadu. Ten bezrzad , szanowni

Rodacy, przy rozproszeniu emigracyi po caej Francyi,
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po caej Europie, jest najwi^kszem uieszczciein, ja-

kiego doczeka siq moglimy; jest tern zem które usu-

n (aczkolwiek to przyjdzie z niema trudnoci)

kady dobry Polak za pierwszy swój obowizek wzgl-

dem Ojczyzny poczytuje.

Nie rozszerzajc sio nad skutkami zbyt widocznemi

jakie ju wynikny z tego stanu, sdzimy, i wartoby

sie^ zastanowi nad tem szczególniej : — dla czego do-

td adna wadza przez nas obrana, ani pooonemu
w sobie zaufaniu odpowiedzie, ani nawet utrzyma si^

nie zdoaa? Wyjanienie tego, mogoby nas dopro-

wadzi do widoków prawdziwszych, którychby sie trzy-

ma naleao w ustanowieniu jakiejkolwiek wadzy

emigracyjnej — wadzy centralnej.

Pozwólcie szanowni Ziomkowie, abymy zdanie nasze

w tej mierze poddali pod Wasze rozwag. Piszemy

do Was w sprawie publicznej, — a zatem mamy prawo

sdzi, e chobycie niepodzielali naszego przekona-

nia, jednake wyrozumie i wysucha nas zechcecie.

Dotd w znacznej czci Rodaków skadaj.cych

Emigracy panowao, i panuje wyobraenie, e Polska

dwign z upadku ludy europejskie na drodze retvo-

licyl spoecznej powszechnej, w dniach lipcowych nagle

wznowionej po dugiej przerwie, i równie nagle zatrzy-

manej. Znaczna wiqkszo Emigracyi tak mylaa i

tak myli jeszcze. Sam postp wieku, jodug tego

mniemania, mia nas wróci Ojczynie. Przeciwnie zna-

czna mniejszo sdzia: e taka rewolucya jest jeszcze

daleka, albo niepodobna, i e j)r(^dzej Polska powsta-
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iie na di'odze wojuy rzdów z rzdami, gabinetów

z gabinetami, bez powszechnego wstrznienia sjioe-

eznego.

Pierwsza opinia przemoga w Emigracyi. Ztd wy-

chodzilimy jako z zasady fundamentalnej w ustanowie-

niu naszych Komitetów — w ich orgauizacyi — w wy-

borze nawet osób, któremy do nich powoywali. Ke-

wolucya ludów przeciwko tronom zaja nas cakiem

w naszym szczupym obrbie. W tym wielkim, wietnym

widoku staralimy si(^ zawczasu, jako Emigracya, oznaczy

pooenie nasze tak w obec rzdów, jako te nieprzy-

jaznych im stronnictw, ledwo nie na kadym punkcie

w Europie. W nadziei bliskiej rewolucyi powszechnej

dziao si^ dotychczas wszystko prawie, co si«^ tylko

dziao w Emigracyi. Pod tym wpywem, dla ludzi

z yw imagiuacy^ wszechmocnym, miay miejsce wy-

prawa eo Szwajcaryi — wyprawa do Polski. Nakoniec

pod tym wpywem uwaga wielu wspóbraci obrócia sio

na stan spoeczny Polski; — i na tej to drodze po-

wstaa sekta miedzy nami , która przybraa nazwisko

Demokracyi, sekta która zdaje si wierzy w to, e
jest poytecznie i politycznie zaleca dzisiejszej Polsce

rewolucy spoeczn, bez adnego rodka poruszenia

mass ludnoci krajowej, które jej nierozumiej, a z na-

raeniem i obraz jedynych jakie pozostay rodków

insurekcyi.

Jakiekolwiek jednak konsekweucye mogy Nvy|jly-

n z tego dotd w Emigracyi przewanie utrzymuj-

cego sie wyobraenia o reioolucyl spoecznej iwicszechnej
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niechcemy go bynajmniej osabia. I my wierzymy

w postt^p czasu ! Ale nie sdzimy, eby ten postp da
sie na^jrzód oznaczy , i z jakkolwiek wyrachowa

pewnoci^. By moe e rewolucya ogólna em-opejska

nada w mgnieniu oka inny ksztat tej cze.ci wiata;

ale by take moe, e to nie tak prt^dko nastaj)i, bo

to co jest powszechne i niezmierne zdaje si potrze-

bowa duszych przecigów czasu.

Podug nas: pomoc ludów jest wiec równie i)roble-

matyczn, równie pen zagadek, jak wiara w pomoc

rzdów.

Powtarzamy raz jeszcze: te obiedwie opinie same

w sobie uwaane , mog mie swoj prawdziwo i su-

mienno, której im nie zaprzeczamy; lecz rozum nie-

dbpuszcza przyj jedn lub drug za prawido post-

powania naszego w Emigracyi.

Dla Polski i dla Emigracyi, szanowni Ziomkowie,

trzeba czego . prdszego , trzeba czego pewniejszego.

Dzieo zagady Narodu szybko postpuje. Ciemie,cy

Polski wynajduj codziennie rodki zniszczenia gwa-

towne, wprost do celu trafiajce, — a my rodki ra-

tunku mielibymy odkada na lata i dziesitki lat?

W pooeniu dzisiejszem Narodu Polskiego jest ró-

wnie nieuytecznie, równie niebezpiecznie oczekiwa

pomocy ludóo, jak oglda si(^ na wojn miqdzy rz-

dami, i na skutki jakieby ztd dla nas wynikn
mogy. Inne ludy chocia ujarzmione maj jeszcze o

ozem dotrwa do chwili wybawienia swego : my Polacy

nie ! My si w innem pooeniu znajdujemy. Nasze
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godziny s policzone! My musiemy si^ jjredzej zbawi

nieli inni, bo prdzej daleko uledz moemy pod ci-

arem naszej niedoli.

Ojcowie nasi przed rozbiorem Polski wierzyli : e
interes równowagi Europejskiej niedopuci znikn Pol-

sce z rzdu mocarstw niepodlegych. Bya to wiec wiara

w pomoc i sympaty polityki caej owieconej Europy.

Ta wiara rosa w Polsce w miar wzrostu potgi Mo-

skwy, Pruss i Austryi, — i Polska j^odzieloua zostaa.

Dzisiaj- wierzymy: e Polsce po tylu bezskutecznych

powstaniach nie da umrze wielki interes rewolucyi spo-

ecznej powszechnej. Miaoby by w charakterze na-

szym pierwej upada, a teraz nakoniec zgin, w skutku

tego samego nigdy niei^oprawionego bdu?
Komu bardziej jak nam Rodacy, przystaoby wyrzec

z ca dum, jak nas tylko nieszczcie natchn
moe, z ca godnoci naszej niedoli: „niczyjej pomo-

cy nieodrzucamy, ale lo niczyj pomoc nieicierzymy !

"

Wiara niegdy w politj'ke EÓATnowagi pozbawia

nas udzielnego bytu; wiara w politj'ke Rewolucyi po-

zbawia nas teraz rodków ratowania si w ostatecznej

niemal zagadzie. Spróbujmy wiec, nauczeni okropnem

dowiadczeniem, niepuszcza sii^ na nikogo, ani na ludy,

ani na rzdy; na ludy dla tego, e ich powolne i

czstkowe na drodze rewolucyjnej poruszenia zbyt wiele

czasu zostawuj tyranom Polski do ^vytpieuia ze szcz-

tem caego rodu naszego, — na rzdy dla tego, iby

w kadym wypadku, wtedy nawet gdyby wojn ze sob
prowadziy, okazay si atwe i gotowe powiacie in-
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teres exystencyi naszej inuym i:)obocznym wzgldom,

jak tego mielimy tylokrotne przykady.

Rodacy ! Wszystko co do Was mówimy w tym przed-

miocie, zmierza do okazania, e Y>rzjszedl czas, w któ-

rymby nakoniec naleao pooy kres marzeniom.

Marzeniem jest wszelkiej natury obca pomoc w obec

rodków, jakich uywa wite przymierze przeciwko Na-

rodowi Polskiemu; z tego wzgldu jest marzeniem nie

tylko dyplomatyka, — jest równie marzeniem reioolu-

cyoy poicszecJma.

Daleko mdrzej, daleko bezpiecznej bdzie powie-

dzie nareszcie samym sobie, powiedzie po raz piei-wszy

od lat stu: rachujemy na wszystko co wypa moe,

ale sie na nic nie spuszczajmy, i niewierzmy w nic tylko

w samych siebie.

Naród, który nie przesta by jeszcze narodem, któ-

ry jeszcze chce by narodem, w jakimkolwiek stanie

si znajduje, tylko sam siebie uratowa moe. My,

szanowni Ziomkowie, wierzymy w siq i w ycie Narodu

Polskiego. Wierzymy w to : e dla kilkudziesiciu mi-

lionów Polaków, gdy chc jednej rzeczy, niemasz nic

niepodobnego nawet w dzisiejszem, cho tak okropnem

pooeniu.

Powiedzcie nam Bracia : czy podzielacie z nami to

przekonanie ?

Dotd insvirekcye w Polsce byy daremne, ale dla

tego tylko, emy z regularnemi wojskami nieprzyjaciel-

skiemi prowadzili wojny regularne, systematyczne. Ge-

niusz Polski wynajdzie dla Jej zbawienia inn, nieznan
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jeszcze wojn. Niezmiernemu uciskowi wyrówna wtedy

niezmierny opór, a Historya powie o nas w swoim cza-

sie : e jarzmo królów przymusio Naród najagodniej-

szy i najowieceszy Sowiaszczyzny do rodków wo-

jowania, godnych Atylli i Dengiskana. Lecz lepiej,

aby caa ziemia nasza spustoszaa w takiej obronie, jak

pod jarzmem i okruciestwy witego przymierza. Na-

piszcie nam Bracia, czy i to przekonanie z nami po-

dzielacie ?

Rzucone tu myli zbieramy w jedno i dla atwiej-

szego porozumienia si z wami Rodacy, tumaczymy siq

w ten sposób

:

Polityka zagraniczna zdziaaa wszelkie ze , które

trapi Emigracy. Ona nadaa swój kolor wszystkim

czynnociom naszym — ona nas rozdzielia — ona nas

oderwaa od róda naszego, od ziemi rodzinnej. Jedni

zbytecznie zaufali ludom, drudzy w liczbie niezmiernie

mniejszej, zbytecznie zaufali stanowi rzeczy obecnemu,

a wszyscy razem zapomnieli o wasnym kraju, o Naro-

dzie Polskim, jako o sile mog_cej zerwa obce pqta

bez cudzej nawet pomocy.

Nie jest naszym zamiarem zaczyna wojn papie-

row z inaczej od nas myla^cymi. Nie ustanawiamy

tu nowej nauki 5 nie wprowadzamy adnej nowej ani

partyi, ani sekty. To co mówimy, nieuwacza adnej

opinii sumiennie wyznawanej, — nie walczy z adn
opini. Wszelako sdzimy : e wszyscy dobrzy Polacy

w Emigracyi, jakkolwiek z reszt ich polityczne i spo-

eczne wyobraenia bardzo róne by moga^, zwaywszy
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e z niesnasek i rozdwojenia wjnikua trzechletnia

zgubna bezczynno nasza, powinni dla wyjcia z tej

bezczynnoci poczy si ze sob w imi tej witej

prawdy, e naród nasz ma jeszcze wolq i si dosta-

teczn do powstania przeciwko obcym ciemicom.

Osdcie Bracia : czyli niemoglibymy na tej drodze

zosta jedn caoci — przyj do jakiej organiza-

cyi za granic — do utworzenia pewnego centralnego

zarzdu — do ukojenia pomidzy sob prywatnych

uraz, i publicznych niezgod? niezgod wród któiych

zmalelimy, które sparalioway ca energi Emgracyi,

które gboko zasmuciy kraj nasz ojczysty!

Dotd nic sie nam nie udawao w Emigracyi, dla

tego jedynie emy nie mieli pierwszego wzgldu na

ycie i si Narodu d%vxidziesto- milionowego, której sie

nic oprze nie zdoa gdy zostanie poruszona, która^

jednak trzeba umie poruszy.

Teraz spróbujmy wyj z tej zasady — i zacznij-

my dziaa. eby módz dziaa, trzeba mie pierwej

swój rzd. Pominwszy kilku indywiduów, których in-

teres osobisty zniewala do podsycania niezgody domo-

wej miedzy nami , który Polak w Emigracyi niechcia-

by si przyoy do utworzenia wadzy pojtej w celach

insurekcyi, opartej na zasadach insurekcyi?

Emigracya na tej drodze wyjdzie z anarchii, która

jej bytowi we Francyi zagraa. Interessa nasze emi-"

gracyjne (prócz powszechnych narodowych) znaglaj

nas, zmuszaj szanowni rodacy, do mylenia o samych

sobie. Kiedy my czcze rozbieramy kwestye, kiedy siq
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ostawiamy w obycli uawet gazetach, kiedy jedni dru-

gich za zdrajców ogaszamy, kiedy rozjtrzenie midzy

nami do tak wysokiego dochodzi stopnia, e nawet

niektórzy z poród nas zapominaj co sie honorowi

narodowemu naley, — wi-óg nasz, car moskiewski,

tymczasem bynajmniej o nas niezapomina. Wiecie, e
przyshi do Par}'a agenta swego Lubeckiego. Celem

missyi Lvibeckiego nie s ani mniemane Ukwidacye —
ani mniemane poyczki, któremi Moskale przybycie tego

mmistra do Francyi zasoniby chcieli. Prawdziwkom

celem jego missyi jest : Emigracya. Odj od Emi-

gracyi, tojest wyjedna aeby odjty zosta, a potem

wyjedna aeby na mocy prawa z 2 Igo kwietnia prze-

ciwko wygnacom, Polacy przymuszeni zostali do przy-

jcia amnestyi, a tem samem do opuszczenia Francyi:

— otó pomysy godne gabinetu Petersburskiego, —
otó projekta rzeczywiste cara, które wykona podj
sie minister Lubecki. Przypuszcza bowiem, eby tu

mia przyby dla uskutecznienia likwidacyi, lub poy-

czki, byoby to tylko nie zna chytroci tego gabinetu.

Kto poj natur monarcliii lipcowej, wie do jakiego

punktu , w pewnych okolicznociach , dochodzi tu po-

trzeba ulegania natacrzywoci obcych mocarstw. W razie

gdyby ministrowie powieci nas chcieli tej natarczy-

woci, gdyby tego chcieli koniecznie, znalazaby si^

wikszo w izbach, gotowa zado v\czyni temu -
daniu. To zaprzeczeniu nie ulega. Z reszta^ nie czy-

my sobie adnych illuzyi. W izbach cile ju obliczano

miliony potrzebne na nasze utrzymanie. Daiy obce
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ani wieczne ani cliugie by nie mog, — a lepiej wie-

dzie to zawczasu, nieli doczeka sie tego niespodzia-

nie. W razie tedy ostatecznym Rodacy, w razie naj-

gorszym: rozsypani na takiej przestrzeni, — bez po-

rozumienia si^ wspólnego , — bez wiedzy o samych

sobie , bez adnych stosunków z wasnym krajem, —
bez adnych rodków materyalnych esystencyi, jake-

bymy sobie zaradzili? Prosty rozsadek dyktuje: e
w najwiekszem uieszczciu, równie jak na przypadek

nieprzewidzianych pomylnoci, lepiej jest by ursadzo-

nyrni i zgodnymi jak w stanie zupenego rozprzenia.

Te powody skoniy nas odezwa si do Was sza-

nowni Rodacy ! Idzie tu o los Kraju i Emigracyi. Kady
Polak ma prawo dziaa i myle w sprawie swojej

narodowej. Powinnoci nasz jest donie wam Bracia,

emy si aczkolwiek nieliczni, w zakadzie naszym

w Auxerre zawizali w zgi-omadzenie, które ma na celu

wnij w stosunki blisze pod tym wzgldem, ze wszyst-

kiemi zakadami, podobnie jak my mylcemi. Pierwsz

rzecz, do której, po ukonstystuowaniu siq naszm,

zwrócilimy uwag, jest potrzeba ustanowienia wadzy

ogólne} centralnej. Jestto duo opóniona — i zape-

wnie ostatnia chwila, w której tego jeszcze dokaza, i

o tm myle moemy. Powiedzielimy Wam z jakich

zasad wychodzimy co do utworzenia takiej wadzy. Ro-

zumiemy wszelako, i zniesienie sie na drodze czci
prywatnej miedzy zakadami co do zasad i celów tej

wadzy, poprzedzi powinno sam jej organizacy, i

wybór osób, do sprawowania onej mogcych by po^

J
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woanymi. Naznaczcie przeto szanowni Ziomkowie miejsce,

któreby siq mogo sta ogniskiem tych wspólnych wza-

jemnych porozumie. Podug nas: trzeba wynale
wadz, dla insurekcyi, i w duchu zasad insiu-ekeyi, —
a zatem wadza, której pierwszym charakterem powinna

by mono zawizania stosunków z Narodem. Ten

waininek wszystko w sobie obejmuje.

O wielu rzeczach publicznie ze sobt^ rozmawia nie-

moemy. Pozostaoby wiqc cze,, i to niemao wan,
tych porozumie sie powierzy prywatnej korrespondeu=

cyi, — lubo z reszt niebyoby w tem nic ani nowego,

ani sekretnego dla wiata, e ludzie którzy z broni,

w reku powstali, o powstaniu tylko, i o wyjarzmieniu

kraju swego myl i rozmawiaj. Gdyby inaczej o nas

trzymali nieprzyjaciele nasi, czyniliby nam krzywd.

Auxerre (Yonne), dnia 23 padziernika, 1834.

Stefan Demhowslci, major. Leon Wolicki, kapitan. An-

toni Olszewskie kapitan. Roman Kohtihoicski, podporu-

cznik. Józef ^o/ers/i.-/, kap. Adolf (^roga, podpór. Izydor

Guzhowsld, kap. Bernard Stcmpcztjtisld, porucz. Antoni

Waleicshi, por. Maxym. Zagóro^osld, por. Józef Skorti-

toirsJd, podpór. Ignacy Mokrski, por. Teodor JasiesM,

podpór. Telesfor Kiersz, por. Maurycy Mochnachi, por.

Józef Zagórowslcl, podpór. Franciszek Zagórowsld, podp.

Dominik Renkieioicz, podof. Hryzostom Bogucki., onierz.

Julian ukowski, podp. Jan Pachecki, major. A. Szmidt,

lek. bat. Teofil ukoioski, podpór.

II. 13



Do szanownój redakcyi Kroniki^).

Wyczytawszy w tych pisemkach paryzkich,

(któremi nadto pogardzam, aebym bez ublie-

nia samemu sobie, raógl ich tytuy wymieni)

jakobym ja, a nie Pose Hajsyski Aleacander

Jetowicki, mia by autorem tumaczenia na pol-

ski z jzyka francuzkiego dziea Xicdza Lame-
nego: J^es Paroles cTun croyant, owiadczam pu-

blicznie, pod sowem honoru, e to jest fasz,

równie bezczelny, równie nikczemny, jak te wszyst-

kie fasze, plotki, potwarze, które stanowi, cay
charakter, cay talent i cae, exystency wyda-

wców tych pisemek tak drukowanych, jak lito-

grafowanych **). We wszystkich kloakach pa-

ryzkich, (przepraszam Kronik za to wyraenie)

nie masz tyle miecia, tyle brudów, tyle kau,

*) Artyku ten jako najpóniejszej daty umieszczamy za

powyszemi aktami Polaków zakadu Auxerre.

**) Nowa Polska. — Tygodnik.
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co w mózgach tych redaktorów. Jeliby cala

jak generacy botem zbryzgad byo potrzeba:

toby oni mogli podj si tego zatrudnienia, tego

zarobku.

W literaturze stuletniój dziennikarskiej Fran-

cuzów, Niemc(')W i Anglików, w czasach naj-

\viekszej ich polemicznej zawzitoci, nie znalazby

si ani jeden przykad tej haby i tego spodlenia

w gazeciarstwie
,
jakie na swe gowy cignli

ci szczególni ludzie, w tak krótkim czasie. Po

nich nikt juz kama nie bdzie w caym chrze-

ciaskim wiecie. Oni kamstwo wysilili —
skompromitowali je bezczelnoci i niezrczno-

ci. —
Owiadczam równie e jest faszem, jakobym

ja mia by autorem broszurki kapitana Bajer-

sMego, i innego pisma wydanego przez Alexandra

JeloydcMego, majcego zawiera czyj biografi.

Tych druków dotd jeszcze nie tylko nieczyta-

era, ale nawet nie widziaem, — jake mam
by ich autorem? Alexander Jeoicicli ma nadto

wiele przyrodzonego talentu do ])isania, nadto

wiele dowcipu i wprawy, eby móg potrzebowa

nioj^j pomocy do redagowania swycli pism. Ja

posiadam nadto wiele miaoci w objawieniu

kadego mego zdania, ebym m(')g potrzebowa,

aby kapitan Bajerski za mnie si podpisywa.

Nakoniec powinnoci moj jest owiadczy,

ie przybywszy do Auxen'e z kocem lata dla ra-

13*
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towania osabionego zdrowia, podpisaem wpra-

wdzie list do Jeneralsi DwernicJdego razem z ko-

legami — ale ze ten list bynajmniej nie jest

moim panjietem, tylko wyrazem sposobu mylenia

oficerów, którzy zasuyli sobie w cikich bo-

jach za ojczyzn', aeby to co pisz, i redaguj,

razem, co podpisuj, nie byo za cudzy panflet

uwaane , ani podawane w wtpliwo przez in-

dywidua gazeciarskie bez honoru, przez ludzi

których professy za granic jest niezgrabne hlam-

stwo, przez ludzi którzy w obronie kraju nie

dali adnej gwarancyi dla dzisiejszej sumiennoci

swojej gazeciarskiej.

Auxerre, d. 30. padziernika 1834 r.

Maurycy Mochnacki.



Sprawa Jeneraa Jaukowstdego ^).

Pamitnik Emigracyi Polskiej. 6. Kwietnia 1833.

Kydjgier wynikn siq Jankowskiemu, zabrawszy

mu trzydzieci kilka wozów amunicyjnych i kass. Opi-

nia gono obwiniaa Jankowskiego poczc^ci o wyra-

*) Nastpujiicy artyku napisany przez Kamilla Mochna-

ck'eyo, umieszczamy tu jako materya do Historyi Powstania

Narodu Polskiego w 1831 r. i jako pamitk po tym mo-
dziecu szanowanym powszechnie dle agodnoci charakteru,

gorcej mioci Ojczyzny i nieporównanej w boju walecznoci.

Jest to jedyne pismo które po Kamillu Mochnackim pozostao;

sn widzc wysok zdolno pisarsk w bracie swoim, z któ-

rym wszystkie usiowania o przywrócenie bytu narodowego Pol-

ski podziela, nie potrzebowa pisa tego co na drodze poli-

tycznej razem ukadali; a ca usilno swoj ku temu skieko-

wa, aby wspólne pomysy najskuteczniej wykona. — W spi»

sku który przygotowa rewolucy, Kamili Mochnacki wówczas

podchory z batalionu saperów, by jednym z najczynniejszych;

w nocy 29go listopada, jednym z najwytrwalszycli ; — a na-

koniec w tuactwie jednym z najwerniejszycli synów Ojczyzny.

— Nie szukajc wyniesienia si, ze stopnia podchorego w ci-
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n zdrad, pocz^ci o opieszao, w skutku której

korpus Rydygiera prawie o poow(^ mniejszy nietylka

nieby zniesiony, lecz nadto wojsko narodowe pod ko-

mend tego Ja ponioso niema szkod.

Wódz naczelny w trudne'm ujrza si pooeiuu.

Da on wprawdzie Jankowskiemu rozkaz eby Rydygiera

23obi, lecz we dwa dni póniej powziwszy od Ja Ska-

ryskiego faszyw wiadomo o ruchu caej ar-

mii moskiewskiej ku Pradze, posa mu drugi rozkaz

zamykajcy w treci : .,Aby Jankowski z swoim korpu-

sem w jak najprdszym czasie stan jiod Prag;"

ca odpowiedzialno nieszcz jakieby wynikn mo-

gy, gdyby w skutek opónienia si korpusu Janko-

wskiego, wódz naczelny zmuszony by przyj bitwq

od nieprzyjaciela i przegra j, wkada ten rozkaz na

Jankowskiego: „Tylko niezawodna pewno pobicia i

zniesienia do szczytu korpusu Rydygiera, mogaby Jan-

kowskiego upowani do niewykonania tego rozkazu."

Rozkaz ten w kopii by zoony w aktach kommis-

syi rozpoznawczej ; orygina jego zostawa u Janko-

wskiego.

Wiedzia wódz naczelny, e Jankowski, oddany pod

gu kampanii doszed do stopnia majora, i uzyska ozdob krzy-

a wojskowego. — Odniesione rany, tsknota za krajom, a

mianowicie dojmujijca bole upadku sprawy narodowej, przy-

pieszyy zgon tego szlachetnego modzieca. Umar wHyeres

(dep. du Var.) d. 18 sierpnia 1833 r. majc lat 27.

(Przypis Wyii.)
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sd wojenny, uniewinniby sie tym rozkazem co do

wyprawy pod Lysobyki. W takim razie caa wina na

niego spaby musiaa, i zawzito opinii publicznej

przeciwko nierauby sie obrócia. Lecz wiedzia take

Skrzynecki, e Jankowski moe uledz karze mierci,

nie za %vypuszczenie Rydygiera, ale za utratt^ amunicyi.

Dla tego te nie yczy sobie odda Jankowskiego pod

sd, i jak móg tak to odwleka, rozgaszajc w pismach

i rozkazach, e Jankowski jest strzeony, i e zasuon
kar odbierze.

Wtenczas wanie przyby do Warszawy Zarczy-

ski obywatel z Podola. Mia on list od niejakiej pani

Cybulskiej mieszkajcej na pograniczu Galicyi we wsi

swej siostiy, ony pana Inesa. List ten by adres-

sowany do naczelnego wodza; Zarczyiiski kommuniko-

wa go Tyszkiewiczowi, Tyszkiewicz Horodyskiemu, a ten

pana Zarczyskiego z listem prezentowa Skrzyneckiemu.

Przed wrczeniem listu wodzowi naczelnemu poo-

y Zarczyuski za warunek, aby jego imi w tej spi'a-

wie byo zatajone, co gdy mu przyrzeczono, odda list.

Pani Cybulska donosi naczelnemu wodzowi : „e w War-

szawie knuje sie, ogromna konspiracya przeciwko Rz-
dowi Narodowemu i rewolucyi, e na czele tego spi-

sku stoi Hurtig ; e Jankowski przeda sie Moskalom

{nil. list by datowany przed rozpraw Jankowskiego

z korpusem Rydygiera) 5 e Krukowiecki silnie intryguje,

i zbiera party która ma mu poruczy zwierzchni

wadzt^ w kraju, e Lessel cukiernik ma u siebie kasst^

spiskowych, a Saacki korresponduje z Moskw." De-
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uuiicyacya ta lubo niedokadna, bo pani Cybulska nic

z pewnoci uiedonosia, powtarzajc tylko co sama

syszaa, przypada w sam raz jakby w najdogodniejsz

por dla wodza naczelnego, i -n^ybawia go ze wszy-

stkich kopotów wzgldem Jankowskiego. Skrzynecki

tak mówi: „Zdrada kraju jest wyszem przestpstwem

nieli uchybienie militarne, pierwej tedy potrzeba od-

da Jankowsldego pod sd nadzwyczajny, (w obleo-

uem miecie), a jeeli- ten sd uzna jego niewinno

co do zdrady stanu, dopiero wtedy sq,d tcojenny uka-

rze go za to e Rydygiera nepobi. Kaza wiqc na-

tychmiast zwoa sd nadzwyczajny, który mia sie skar

da z osób mogcych zaspokoi troskliwo opinii i

gazet, gono woajcych o jiredkie ukaranie oskaro-

nych. Powoano do sdu na prezesa Ja Emiliana

Wgierskiego, na czonków: kapitana Adama Przera-

dzkiego, kapitana Drzewieckiego, porucznika Kamilla

Mochnackiego, podporucznika Tomasza Ostrowskiego

(syna wojewody), i podporuczników llupniewskiego i

Bieczyiiskiogo. St^d ten zoony z samych prawie ak-

torów 29go listopada, mia by dla publicznoci r-

kojmi_, e zdrada kraju udowodniona, przykadnie bi-

dzie ukarana.

Nie tego da w duchu Skrzynecki ; szo mu, bo

tego kiytyczne jego pooenie wycigao, aby ta spra-

wa ile monoci jak najduej potrwa moga. De-

uuncyacyi nie wierzy, czego najlepszym jest dowodem,

e Krukowieckiego, którego take obejmowaa, pod sa,d

odda niekaza. Nic bardziej takiej polityce wodza
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naczelnego nie mogo zaszkodzi, jak prdkie uniewin-

nienie Jankowskiego przez sctcZ nadzwyczajny, gdy w ta-

kim przypadku Jankowski musiaby by natyclimiast

oddany pod sad icojenny, a wtedy odkryoby sie kto

rzeczywicie winien, i Rydygier niezosta pobity ? Umy-

li pi-zeto zawika sprawt^ zdrady stanu, odejmujc s-

dowi wszelk mono w}'janienia w krótkim czasie za-

rzutów objtych w denuncyacyi.

Narobiwszy wiec duo haasu po pismach i rozka-

zach, gdzie tak przemawia, jakby faktmu zdrady kraju

niepodlegaio adnej watjjliwoci, odda pod sad: Jan-

kowskiego, Hurtiga, Saackiego i Lessla, jako wyranie

wskazanych przez deuuncyacy; a Fenshave, Supe-

ckiego i pani Bazauów, jako poczonych z pierwszy-

mi stosunkami bd familijnemi, bd cisej przyjani.

Gubernator stolicy sporzdzi akt zaskarenia, a sd
rozpocz swe dziaania niemajac nic na udowodnienie

zbrodni obwinionym, prócz niedostatecznej, urjnvkowej

denuncyacyi i papierów zabranych oskaronym, które

poprzednio przejrzane pi-zez kommissy rozpoznawcza^,

tiadnego spisku uieodkryy.

Skrzynecki przewidujce e sd, znajdujcy sie w tak

dziwnem pooeniu wzgodem opinii publicznej, spraw-

dzi zechce deuuncyacy, i sam sie wemie do zgro-

madzenia materyaów mogcych wyjani te; spraw-,

nic nie mówic ani sadowi ani Rza^dowi Narodowemu,

posya adjutanta swego Zamojskiego na pogranicze

Galicyi do pani Cybulskiej, celem (jak póniej powia-

da) zasiguienia bliszej wiadomoci od niej o stanie
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rzeczy, mianowicie za eby poi-wa Inesa i ywcem
go do sdu dostawi. Adjutant, czyto e cile danej

sobie instrukcyi, czy e zrczniej sobie wtem zdarze-

niu poradzi nieumia, nietylko od pani Cybulskiej ni-

czego si wicej niedowiedzia, ale nadto przez nieroz-

wane wybadywanie ostrzeg Inesa o niebezpiecze-

stwie które mu zagraao, tak, e zaraz tej samej no-

cy Ines umkn w gb Galicyi, a moe do Moskaów.

Zdawao siq Zamojskiemu, e ofiar 200 czer. zotych

przekupi potrafi szpiega obadowanego zotem mo-

skiewskiem. Czy w rzeczy samej Skrzynecki wyprawia-

jc tak niezrcznego agenta, zamierza pozby sie Ine-

sa, czyto Av dobrej wierze uczyni? tego niewiem, to

tylko pe^vna, i av skutku tej missyi odjta zostaa s-

dowi jedyna sposobno udowodnienia zbrodni lub unie-

winnienia Jankowskiego.

Sd nic nie wiedzc o delikatnej missyi Zamoj-

skiego wkrótce po rozpoczciu prac swoich delegowa

Kamilla Mochnackiego do Rzdu Narodowego z pro-

pozycy, aby rzd obmyli rodki sprowadzenia do

Warszawy Inesa z pogranicza Galicyi, a panny Sa-

ackiej z Krakowa. Prezes Rzdu Narodowego wska-

zywa nieprzeamane trudnoci tego rodzaju przedsi-

wzicia. Mówi, e naraa sie^ rzdowi austryackiemu

gwatownem porwaniem poddanego z jego pastw, by-

oby niepolitycznie, e ta missya nigdy siq nieuda, e
moe pocign za sob smutne konsekweneye i t. d.

To samo i wzgldem panny Saackiej mówiono w rz-

dzie, i wzgldem niejakiego pana Fiorentiniego mocno
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skompromitowanego w papierach w sadzie zoonych.

Prezes Rzdu namienia i co do rzeczypospolitej, e
ktokolwiek szuka tam schronienia, zostaje pod gwa-

rancj traktatu, i e takiego gwatu niemona sie do-

piiszcza. Nadaremnie ^vystawia delegowany Rzdowi

Narodowemu, e tylko od tych dwóch osób, Inesa i

panny Saackiej, sad prawdy dowiedzie si^ moe. Po

dugiem ociganiu siq i Rzd nakoniec zezwoli, aby

tylko papiery panny Saackiej i jej matki byy za-

brane w Krakowie. Jeden z czonków rzdu, pan Ba-

rzykowski, owiadczy urzt^downie, e do dostawienia

sdowi tych wanych papierów, kroki stosowne zostay

przedsiwzite. Dopj-tywa si(^ sd troskliwie, jakiej

natury te kroki by mogy, i kto zosta przeznaczony

do tej missyi? obawiajc si(^ aby, jak pierwsza, ze

szkod dla sprawy nie bya. Rzd stara sie zaspo-

koi w tej mierze troskliwo sdu.

Odczytywa sd pisma i listy zabrane uwizionym,

pilnie odznaczajce kade niejasne wyraenie. Listy

panny Saackiej tchny wielk niechci przeciwko

sprawie narodu, co jednak na adn uwag niezasu-

giwao, poniewa j^rzed rewolucy jeszcze byy znane

Warszawie zwizki domu Saackich z ^loskalami. Sa-

acki, równie niechtny sprawie, by jednak w rewolu-

cji przez Chopickiego uyty. Jako J. injniieryi mia

sobie powierzone wydatkowanie prochu i amunicyi.

Jeszcze Moskale nieweszli do kraju, gdy tajemn za-

wiza korrespondency z Knoingiem Jem kirassyerów.

Córka pisywaa listy z Krakowa na r^ce ojca, ten je
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przesya rónemi sposobami Moskalom. Po wki-ocze-

niu nieprzyjaciela, uwaano Warszaw- w stanie obl-

enia. Kada korrespondeucya, kada kommunikacya

mieszkaców z nieprzyjacielem, w takim stanie rzeczy

zasugiwaa na kar mierci. Z tych tedy listów, które

byy zoone w sdzie, pokazao si*^, e Saacki kor-

respondowa z Dowrem Jem moskiewskim w Peters-

burgu, e wyranie niesprzyja rewolucyi, i uwaajc

j^ za karo^ zesan od Boga, niecierpliwie oczekiwa

przytumienia powstania. 1'rzekonywa siq sa^^d coraz

widoczniej, e miedzy pann Saack a Knoringiem

cigna sie^ trwaa korrespondeucya, liczy przeto wiele

na papieiy które w Krakowie matce i córce miay

by zabrane, rozumiejc e z nich, jeli niewykryje

zdrady knowanej w murach stolicy, to przynajmniej

znajdzie objanienia mogce spraw przyprowadzi

do koca.

Wtenczas dyrektor policyi, pan Czarnocki, przy-

sa do sdu zawiadomienie, e Fiorentini ju jest

w Warszawie pod stra policyi, wzywa przytem sd
aby delegowa dwóch czonków do przejrzenia zabra-

nych mu jjapierów. Sd bez zwoki wyznaczy do

tego mnie i Rupniewskiego. Udalimy siq natychniiast

do mieszkania Dyrektora policyi, gdzie siq Fiorentini

znajdowa. Lecz przejrzawszy jego papieiy nic w nich

iieznaleiliniy; niemoua byo nawet dostrzedz ladu,

e midzy nim a Saackim byy stosunki o których

wiedzielimy z papierów Saackiego. Obróciwszy sie

wtedy do pana Fiorentiuiego, zaczaiem z nim rozmow
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z której nastpujce tylko pytania i odpowiedzi przy-

taczam :

.,
— I\jedy pan przyjechae ? — Przed godzin wy-

siadem z dyliansu. — Z kim pan przyjechae? —

•

Sam. — Po co pan przyjechae do Warszawy? —
Tego uiewiem, bo pan dyrektor policyi w licie pisa-

njTn do mnie tego uiewyrazi, kaza mi tylko jak naj-

prdzej z papierami przyjeda do Warszawy. Wzi-
em tedy papiery i prz}gechaem. Oto jest list którym

mnie wezwano.

Przeczytawszy list dyrektora policyi, rzekem do

Rupniewskiego zajtego jeszcze przegldaniem papie-

rów: „e moe zaprzesta jej roboty, bo pan Fioren-

tini mia dosy czasu sam przejrze swoje papiery, i

zapewne nic takiego nieprzywióz coby go przed s-

dem mogo skompromitowa.'' Wziem potem na bok

dyrektora policyi i zapytaem go dla czego z tak

niedbaoci sobie postpi w dostawieniu osoby i pa-

pierów Fiorentiniego ? — „Wiedziaem o tem, odpo-

wiedzia dyrektor policyi, ale nie sdziem aby papiery

Fiorentiniego, lub on sam, mogy sit^ na co przyda

sdowi. Zreszt, doda, iustrukcya Rzdu narodowego

bya taka a nie inna .... nicsosoicnoc przedsibrania

w obecnym czasie gwatownych rodków .... jednem

sowem, wierzaj mi pan, niemogem sobie inaczej po-

sta^pi. — Wiqc t sam drog i papiery Saackich

zamylasz pan dostawi sadowi? zapytaem. — Co do

Saackich, odpowiedzia Czarnocki, to nie ,tak atwa

sprawa; dobrze si^ ju panna musiaa przygotowa,
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gdy wie e jej ojciec jest w wiezieniu, jednak e na-

pisaem ja do pana S"*** przyjaciela ich domowego,

aby sie^ stara wyledzi zamiaiy i dziaania skryte pan-

ny, a jeli siq sie uda, to eby i listy przejmowa."

Powiedzia to z bardzo mistern mina. — „Jakto

!

zawoaem, przez przyjaciela domowego jDan chcesz

tego dokaza? — A có robi, odpowie Czarnocki,

niemogem znale innego lepszego agenta. Z reszt

sdz, e kady Polak przenosi teraz interes i dobro

kraju nad wszystkie wzgldy przyjani i stosunki

domowe."

Z tej rozmowy przekonaem si, e sd adnej po-

mocy nieotrzyma od rzdu, i e rzdowi nic na tem

uiezaleao, aby ta sprawa w prqdkim czasie zostaa

ukoczona. Jake inaczej poja^ postpowanie jednego

z gównych agentów tj wadzy, dyrektora policyi?

Myl napisania do osoby ciko skompromitowanej

przed sdem wojennym, eby przybya do stolicy ze

wszystkiemi papierami, prawdziwie oryginalna, dosko-

nale wywieca natur interessu którego gówniejsze

szczegóy tu wyoyem.
Pooenie Jankowskiego byo godne litoci. W szó-

stym tygodniu ledztwa, przybywaj obywatele z pod

Siedlec i pod przysig zeznaj , i Moskale przecho-

dzc tamte^dy przechwalali sie^ jakoby ze znakomitymi

Polakami mieli porozumienia. „Jak ma wasza sprawa

i dobrze, mówili, kiedy macie miedzy sob zdrajców

jeneraów, np. Jankowskiego." To samo zeznanie po-

twierdzali przed sdem inni jeszcze obywatele z tych
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okolic póniej przybyli. Rosy mnogie podejrzenia.

Okazywao si jednak z dat owych zezna , e Mo-

skale o tem co mówili oby"watelom, mogli wiedzie z ga-

zet warszawskich, które o wszystkiem uwiadamiay nie-

przyjaciela, kiedy mieszkacy okolic przez niego za-

jtych, czyta ich uiemogli. I pooenie sdu byo

bardzo kiytyczne. Ojinia w nieszczciach jest wicej

jak kiedy atwowierna. U nas nikt nietumaczy klsk

publicznych nieudolnoci, bdami, wszyscy w}^rowa-

dzali je ze zdrady, wyobraenia tak przystpnego po-

jciu najciemniejszego gminu. Niei^otpi tych których

Rzd Narodowy i wódz naczelny za zdrajców ogosili,

na jedno wtenczas wychodzio co uledz zarzutowi zdra-

dy. Sd znajdowa si(^ w podobnym przypadku, i trze-

ba byo caej mocy charakteru, nieugi(^toci szanownego

prezesa tego sa^du, eby bezstronno zachowa i nie-

da sic^ unie popt^dom opinii, ju ledwo nie powsze-

chnej. W towarzystwie patryotycznem, zaczto oczer-

nia czonków sadu nadzwyczajnego; std rozchodziy

si wieci dla podburzenia pospólstwa, e sdziowie

równymi sa^ zdrajcami jak oskareni"). Tym potwa-

*) Pan Spazier mdwi, e ja i Tomasz Ostrowski syn wo-

jewody, bylimy przez wodza naczelnego wezwani do tego s-

du jako czonkowie towarzystwa i)atryotycznego. Jestto fa-

szywe podanie; wezwani bylimy z lazaretu. Co do mnie by-

em wprawdzie czonkiem pierwiastkowego khibu, ale od po-

cztku kampanii do adnego politycznego towarzystwa niena-

leaem. Ostrowski Tomasz nigdy nie by ani w klubie ani

wtow. patryotycznem. (Przypis Autora.)
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rzom przypisa trzeba, e póniej, w nocy 15 sierpnia^

J. Wgierski, prezes s;\du, tylko co niezgiua^ od wy-

strzau z pistoletu w bramie zamkowej.

Sad niemajc adne-" pomocy od rzdu w spra-

wdzeniu zarzutów czynionycli Jankowskiemu, niemogc

go wród tych okolicznoci ani uniewinni, ani po-

topi, skaza go jako zostaja^cego pod zarzutem zdra-

dy stanu, na destytucya_, i na cay czas kampanii

podda pod dozór policyjny. Wyrok natychmiast (8

sierpnia) wydrukowano, niewiadomo jednak dla czego

tylko sto exemplarzy kazano odbi, a i te sto prawie

w mgnieniu oka gdzie sii^ podziay tak, e tylko sze-

ciu czonków saxlu dostao po jednym exemplarzu, a

publiczno o tern wszystkiem ani wiedziaa.

Po zapadym wyroku -wypadao tedy Skrzyneckie-

mu odda natychmiast Jankowskiego pod sd armii,

pod sd waciwy do rozpoznania jego wykrocze w wy-

prawie przeciw Eydygierowi. Dla czego natychmiast

tego nieuczyni, dla czego a do zoenia przez siebie

dowództwa naczelnego (od 8 do 11 sierpnia) zostawi

Jankowskiego w wiezieniu sdu nadzwyczajnego, cho-

cia mu sd nadzwyczajny w tych trzech dniach czy-

ni kilkakrotne z tego wzgldu przeoenia? nietrudno

dociec. Jankowski pad ofiar polityki Skrzyneckiego

i Rzdu narodowego. Dzisiaj mona rzec miao e
by niewinny, poniewa w sprawie za któr go are-

sztowano, adnego przeste^pstwa dowie mu niebyo

mona, a wódz naczelny do ostatniego momentu
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opónia zwoanie sdu armit\ któryby go niezawod-

nie uzna za niewinnego co do wypuszczenia Rydygiera

stosownie do wyranego rozkazu wodza naczelnego,

a kare^ mierci mógby wymierzy tylko za strat amu-

nicyi i kassy.

Kamili Modraachi.

14



o stronnictwie tak zwanem Kaliskiem^).

Dziennik Narodowy, d. 4. wrzenia 1831. Nr. 243.

Dzienniki nasze coraz janiej wystawiaj rzecz na-

sze w obecnem pooeniu. Dobrze rozumuj ; dobrze

sdza^. Ouegdajsza Gazeta Polslca ugodzia w gówn,
i istotn j^rzyczyn naszycli iiolitycznych kopotów.

Cztery stronnictwa wylicza : moskiewskie, pacyfikatorów,

moderantów i rewolucyonistów. — Zle jednak czyni co

do trzecli pierwszych, e je stromctummi nazywa, bo

to s tylko lub koteiye, lub fakcye, a nie stronnictwa,

które zawsze wielkie massy ogarniaj. Za czasów Sta-

nisawa Augusta mielimy moskiewskie stronnictwo, do

którego i król i znamienici panowie jawnie naleeli,

ale nie dzisiaj. Dzi ta fakcya nigdy jawnie wystaj^i

nie miaa, a noc 15 Sierpnia przerazia j do reszty.

Lubo wiqc ten podzia Gazety Polskiej nie ze wszy-

stkie'm trafia do naszego przekonania, moemy go je-

*) Po ukoczeniu druku tego dziea doszo nas, e ni-

niejsze artykuy z Dziennika Powszechnego i Gazety Zakroczy-

mskiej s take pióra M. Moctinackiego. Umieszczenie icti

uzupenia zbiór jego pism porewoluajjnycli. (Przypis Wyd.)
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duak przyj, gdy wskazuje gówiiejsze odcienia. —
Jaki teraz system przewaa? Zdaje siq e system

moderautów, czyli kaliski, jak go Kuryer Polsli nazy-

wa, albo prawny. Nie jestto u nas adn nowoci.

Mielimy ju ludzi umiarkowanych, wyznawców i wiel-

bicieli nauki Benjamina Constant, na wysokich urz-

dach. Wszystkie niemal gówniejsze ministerstAva oni

zajmowali. Oni byU czonkami znikego licintumyira-

tu. W rzfl^dzie z Lelewelem, którego polityczna wiara

bardziej sie do rej^ublikanizmu nachyla zdaje, mieli

wikszo nie raz, ale prawie zawsze. Dwóch byo

reformistów w przeszym rzdzie, dwóch Benjaministów,

a jeden republikanin, który nie majc nalenej tegoci

charakteru, tern bardziej w takiej elementów rónorodnych

mieszaninie nic pocz i rady sobie da nie móg. Czciej

jednak czy sie z moderantami nieli z reforma^. Mieli te-

dy cimowie z Lelewelem wif^kszo wrza^dzie podczas nie-

obecnoci Naczelnego wodza. A tern samem na nich spada

9cpe2vtieJ mierze odpotcicihialno^ za to, co sie tctedy dziao.

S to ludzie ze wszech miar zacni i prawi. Nie-

zomn ich cnote^ i chai-akter moralny powaamy, po-

tpiajc jednak nauk, która z duchem i potrzebami

obecnego czasu adn nie rymuje miar. W kilku so-

wach system kaliski zawrzeby mona. Chc oni zba-

wi ojczyzn wedug jednej wyrozumowauej teoryi, we-

dug porzdku monarchii reprezodacijjno-lconstytucyjnej,

tak jak to j Francuzi pojmowali przed dwódziest

laty. I tego si(^ i^orzadku tak mocno trzymaj, e za

przykadem rzymskich senatorów, woleliby raczej da
14*
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sit^ zabi na krzesach kurulskich, nieli cho na jedno

chwil, bd w lewo bd w prawo zboczy z tego toru.

Stoicyzm chwalebny, jeli go uwaa bdziemy ze stro-

ny moralnego charakteru osób, ale szkodliwy w rz-

dzie rewolucyjnym, gdy suy za zasad(j wadzy ; a

jeszcze szkodliwszy, jeliby si utrzyma i przemóg w
sprawie powszechnej, ^tórn nie jechiT/m rodkiem, ale wszy-

stkiemi, jakie tylko rozum ludzki nastre.cza, ratowa i

dwiga z upadku potrzeba. Có nam z tego przyjdzie,

i jaki ztad poytek uronie dla kraju, e wyznawcy kali-

skij wiary gotowi umrze dla przywidze i pryncypijów

swoich ? Nam trzeba niepodlegoci i caoci, a nie doktry-

ueryi, przykadów niezomnego uporu w uprzedzeniach teo-

retycznych. Stara nasza Polska nie powstanie z teoryi. Mo-

skaów wielkiemi pryncypijami nie zwojujemy ; a caa ksi-

ga o rkojmiach Benjamina Constaat, i wszystkie dogma-

ta jego czcicieli nie stan nam za pó szwadronu jazdy.

Pooywszy za zasad, e Polsk nie jednym ale wszy-

stkiemi sposobami ratowa trzeba, zalecamy tem samem sy-

stem rewolucyjny. Có bowiem innego jest rewolucya wrz-

dzie, jelinie owa wedug wszystkich kierunków roznosz ca

si gie.tko, moc i sworno iimysu, która siopodug czasu

i okolicznoci do kadej nakania potrzeby, dla której nie-

masz nic trudnego, nic niepodobnego, nicnieprzeamanego,

nic strasznego, gdy idzie o ocalenie rzeczy publicznej?

Gówna tedy rónica miedzy wyznawcami kaliskiej

wiary i rewolucyonistami jest w tem : e tamci wbrew

okolicznociom, stoj mimo dno czasu niewzruszeni

na jednej zasadzie, i wielkie majc principium, które
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si nigdy nie zmienia, bo si zmieni nie moe, jak

wszelki dogmat czy to w religii, czy w polityce, wedug

tego t}'lko irrinciiman dziaaj^; ci za pync z cza-

sem, i ksztacc sie w szkole Aviekvi razem ze wszy-

stkiemi jego wyobraeniami, wszystko okoo siebie swo-

jem pojmuj rozumieniem, skaniajc sie bez jjedautj^-

zmu i zacitego uporu do kadej potrzeby, eby tylko

dopomódz pospolitemu uytkowi. Systematem tych lu-

dzi jest, e tak powiemy, adnego nie mie systematu

determinowanego, a umie odgadywa i przenika do

istot}' wszystkich, dla ogólnej korzydi narodu. Tamci

gotowi umrze dla jednej politycznej wiaiy; ci gotowi

umrze dla tego, aby adna polityczna wiara na prze-

szkodzie zbawieniu ojczyzny nie stawaa.

Dalekie to rzeczy i niezgodne z sob . Kaliscy mowie
mówi:— ..Zgi, a nieodmieniaj sAvego jjrzekouania, cho-

b}' to 23rzekouauie caa Europa odrzucia, (jak je odrzucia

w istocie), chobymy ^%^szj'scy razem przepa mieli!" —
Eewolucyonici za mówia^ : — rZgi, ale doka swego

;

przepadnij, byle naród ocala, nikomu niewierz tylko pott^-

dze i wasnemu rozsajlkowi. Jeli re}tublikanizm co pomo-

e, to bd republikaninem
;
jeli monarchia koust}i:ucyj-

na, to miej monarchi konstytucyjna^ we czci i powaaniu.

Niemasz w niebie, na ziemi, i pod ziemia^ adnej mocy, a-

dnej dzielnoci, adnego rodka, któregoby spróbowa nie-

godzio sie dla ponienia dumy Moskiewskich Carów."

Tak widza^, i tak pojmuj nasze sprawq mieli

patiyoci ziem polskich, owi zucliwali powstacy Litwy,

Wo}'nia i Podola, co nie wac si swoich, sztandar
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wolnoci podnieli, i te dusze ogniste, z poród których

szczupa garstka jakby z natchnienia caego narodu

polskiego, Av nocy 29 listopada rzucia sie^ bez namysu

na najwie.kszy ogrom politycznego wiata, która tym

ogromem zatrzasna od wierzchoka do podnóa; oni

to go wywróc jeli Bóg zezwoli, nie za ijomoca, dog-

matów i piyncypijów, ale przez nieograniczone powie-

cenie si, przez wywoanie wszystkich si moralnych i

fizycznych, przez sza i uniesienie, przez rozimi i nie-

rozum, — jeeli si^ komu podoba to nazwa nierozu-

mem, co wszystkie przechodzi teorye mdroci swoj

i moca^^, co zbawio Francy w czasach najkrytyczniej-

szych, co i nas zbawi w swoim czasie, gdy bdy, uprze-

dzenia i wywijajce sie, z nich przygody publiczne tak

dalece odczaruj i rozbij urok wadzy, e dla nikogo

adnej ju nie be.dzie miaa ponty
;

gdy tym kszta-

tem osierocona i owdowiaa w nieszczciu, nie dana

ale wzit^ta, sprawowan naostatek be^dzie przez ludzi,

których adna godno i adna dostojno nie vvywy-

szy, których aden urzaxl, aden tytu nie zaszczyci,

bo bez tytuów i urzodu zasyn w potomnej pamie.ci,

bo ich zaszczytem jest ich powstanie i to wszystko co si^

dziao od owej nocy 29 listopada do dnia dzisiejszego, czy

z ich wol, czy wbrew ich woli ; którzy nakouiec pragn

?w^afZs?/-ale dla tego tylko, eby o2ypozijcy sprowadzon do-

\viadczeniem dziewit^ciu miesicy, zamieni mogli dla oca-

lenia narodowej sawy w rzeteln moc, w rzd i w skutek.

Czyj system lepszy, komu wicej ufa trzeba w obec-

nej chwili ? niechaj to rozstrzygnie publiczny rozsdek.
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•— Jakokolwiek baxl, zdumiewa nas obywatelska gor-

liwo mów Benjamina szkoy, którzy zawsze z upo-

dobaniem wysokie sprawuj, lu-zedy. Dobrze to jest;

tak by musi. Tak brzmi polska przj^powie : do czasu

dzban loocle nosi. 1 im sie. sprzykrzy, skoro poznaj: e
wadza ród pewnych okolicznoci nie jest naksztat nie-

wieciej urody olniewajc renice ludzkie mamon, ani

szat witeczn ale ciarem, spadajcym czstokro na

gowy tych, którzy go ramionami swemi obj iudwign
nie zdoali ; mianowicie za skoro poznaj : e ich teorye

przedzielaj od niepodlegoci kraju góry, ldy, i morza.

Nowa Polska pojmuje kaliskiego ducha, czyli, jak

siq wyraa, legaln, zupen, bezwarunkowa, konstytu-

cyjno i roztropne, powolne, wszelkiemi drobnemi for-

mami uwicone dziaania. Pojmuje to Noica Polska

na czasy ustalonego jiorzdku. 1 my to tak pojmuje-

my; i my to w tem samom wietle widzimy. Gdy

zwyciywszy ^vrogów, odzyskamy prowiucye Polski,

gdy liczne bitne wojsko zasania nas bdzie od obcej

napaci, gdy sie^ rzecz nasza ustali i w porzdku euro-

pejskim dostatecznie umocuje, wtenczas nietylko ster

rzdu ale i najwaniejsze podwadne funkcye, to wszel-

kie ministerstwa i magistratury, administracy, skarb,

sdownictwo z ochota, z radoci samym poruczylibymy

Benjaministom. Ale teraz ! teraz adn miar poj,
ani zrozumie nie moemy tf^ ogromnej chc^tki polity-

cznej, tego serdecznego zamiowania wadzy, która ich

wszystkich razem zdaje sie oywia we wszelkiej kolei

rewolucyjnej, w kadym porzdku nikncych i jawi-
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cych sio rzeczy. Wszdzie i zawsze postrzegamy tq

frakcyji^, jeli uie zupeny system prowiucyonaluy.

llzdzili za dyktatora. Itzdzili po upadku dyktatury,

llzdzili w kwiutumwiracie. Kza^dzji teraz w nowym sj--

stemie wadzy wynikej z jn-zywar i grzechów kwintum-

wiratu, wadzy rewolucyjnej w. osobie prezesa, a tern

samem z piyucypijami koustytucyjnemi niezgodnej. Mi-

jaj^ wi^c burze i wstrza^uieuia, mijaj systemata, mi-

jaj, intrygi i kabay razem z s%vj'mi stroicielami, lecz

oni ze spolszczon xie^g nadsekwaskiego publicysty

nigdy nie przeminaj!! Pereat mundus!

Niechaj nikt nie mniema, e to piszemy dla znie-

wolenia tych mów, eby porzucili troski i frasunki

wykonawczej wadzy. Owszem, niechaj rzdz podug

upodobania w dugie, niezmierzone lata! Nikomu sie-

bie uczciwoci i prawoci przewyszy nie dali ! Nikt

ich nie przewysza uprzejm liberalnoci i sodycz^

charakteru! Prawdziwie mio jest y pod takim rza.-

dem! — Ale obawiamy siq, eby ich teorya nierucho-

ma, naksztat sjjodniego ksmiienia myskiego, na któ-

rym sie wierzchnie obracaj, do reszty nie stara i nic

wycieczya i tak ju szczupych si materyalnych,

które rewolucyjnemi tylko rodkami pomnaa i rozwi-

ja mona dla zbawienia Ojczyzny. — Naostatek go-

dzi sie ostrzedz prawych ludzi, bo moe tego czuj,

e kto chce utrzyma jakikolwiek charakter polityczny,

nie powinien adn niiara^ urzdowa w przeciwnych i

niezgodnych z sob, systematach wadzy.



Niepoflobieiistwo ukadów z loskw.

Dzier.iiik Narodowy, d. 5 wrzenia 1831. No. 244.

— Powietlzielimy wczoraj, e przystpienie ic tej

•chwili do ugodnych stosunków z Rossyanami, byoby

dla spra^yy uaszój uajszkodliwsze. W rzeczy samej, po

rozwaeniu okolicznoci i pooenia, utrzymujemy to

z gebokiem przekonaniem.

Kadzibymy widzie, czy niema w j(^zyku polskim,

rossyjskim, albo francuzkim jakiego wyrazu, godzcego

choby tylko pozornie ulego, albo wj^obraenie ule-

goci dla Cesarza Wszech Kossyi z poytkiem narodu

polskiego V Wyrazu tego viyby z ochot Paskiewicz

za podstawce do ukadów i pokoju. Nikt szczerzej od

Rossyan nie pragnie zakoczenia tej walki. Widza^

naostatek, e nas nie tak atwo pokona, jak moe
z pocztku mniemali. Pojmujemy dziwne ich pooenie

w obliczu caej Europy. O ile zaszczytu naszemu ore.o-wi i

naszej polskiej cnocie przysparza kady dzie i kada
niemal chwila wojny, to samo tyle, jeli nie bardziej

jeszcze szkodzi wzietoci i sawie ich potgi. My wro-
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zumieniu caego wiata podnosimy sitj, oni upadaj.

Co nas wynosi i wsawia, to ich ponia. Czas nas

bogaci i posila w wierze nieodjetej i niezachwianej a-

dn przeciwnoci, e bodziemy wiellcim narodem w na-

grod naszycli powie^ceii i mf^ztwa ; w nich za za-

chwiewa i osabia wiart^ niegdy tak mocn i wielka, e
nas wytpi elazem, albo 2)odbij pod posuszestwo

swej woli. My co chwila zbliamy si do krosu na-

szych usiowa; oni co chwila oddalaj sie od celu

wszystkich zamiai'ów swoich. Wojna w Polszcz jest te-

raz dla Cara rossyjskiego murem, który go od caej

oddziela Europy. W tej wojnie znikn skutek tylo-

letnich zabiegów ! Ustay wpywy zewntrz rozszerzane

przez ostentacy i przesad. Czy nie czas wyj z tak

nie^wygodnego stanu? Czy nie czas wróci do owego-

politycznego wszechwadztwa, jakim Rossya przed po-

wstaniem naszem kierowaa najwaniejszemi niemal spra-

wami staego ldu ? — Pokój w obecnej chwili byby

dla tego mocarstwa nieocenionym, najdroszym skarbem.

Lecz z drugiej strony, jakie dla nas rokuje korzyci?

Dla szesnastu milionów Polaków? Pojmie to najpro-

stszy rozum, e co teraz dogadza i suy poytkowi

nieprzyjaciela, to nam niepochybn zgub przyniesie.

Nie dla czczej chluby nai"odowej jjowtarzamy: e Pol-

ska, cho Rossyanie obozuj pod stolic, codziennie

siq zwiksza i rozszerza w politycznej wzi^toci, a nie-

przyjaciel maleje. Jeszcze par miesicy cierpliwoci,

a uzyskamy niewtpliw przewag. Có nam z rószczk

oliwn ofiarowa mog w darze nieproszonym? Amne-
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sty<a? Aranesty za tyle krwi przelanej! Przebacze-

nie za najwietniejsze dzieo, za spraw najclilubniej-

sz w dziejach wiata, za noc 29, która ich samych

w skrytoci ich myli i uczu przejmuje zadziwieniem?

Amuesty, za wielko i dum nasze? Za prawo

i cnot? Amnestya byaby pieczci wiecznej haby,

wytoczon na grobie ojczyzny. Nie chcemy amne-

styi ! miejemy si z przebaczenia. Có dalej ofiaro-

wa nam mog? Om województw? Om województw

za tyle bitew, w nagrod wiekopomnej chway, którmy

si okryli w poprzek caego wiata ! chway niezmier-

nej, i tak daleko rozszerzonej jak wiato soneczne,

które si wszdzie przeciska i wszystko widzi. Om
województw za wszystkie mogiy na polach Wawru,

Grochowa, Liwa, Iga, Tykocina i Ostroki? Nie-

chcemy tych omiu województw! Niechcemy tego daru

obudnej polityki ! Tak tanio krwi ziomków naszych

nie przedamy. Có wicej da nam moe wnuk Ka-

tarzyny? konstytucy dla nas i wspóziemian naszych

zostajcych pod jego panowaniem? Moe pYzijsiege^

uroczyst: e jej nieprzeamie ? Swobód bez wielkoci

i niepodlegoci narodu nie pojmujemy. — Nie byo

Polski w omiu województwach z konstytucy : dlate-

gomy powstali. I nigdy Polska nie bdzie w takich

granicach ; dla tego walczymy. Niemasz adnego ro-

dka, któryby móg zbliy do siebie dwie wojujce

strony. Szczególniej za teraz., w tej oto chwili kada,

choby najodleglejsza myl jakiegokolwiek ukadu jest

niebezpieczna^. Gdybymy obecnie, podug ycze nie-
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przyjaciela wjznaczyli parlamentarzy, albo penomocni-

ków do zawarcia przedugoduych punktów, juby to sa-

mo zaszkodzio sprawie nasztj, nawet pod wzgl(^dem

iutercessyi bd ludów, bd gabinetów. Eossyanie

mieliby wtenczas Avszelkie i)rawo wyrzec do caej Eu-

ropy : „Niechaj siq nikt nie icdaje w t spraw, oto Po-

lacy sami ukadaj^ sie z nami /" — Nie podobnie

Lord Palmerstou powiedzia ajentowi naszemu, kiedy

Skrzynecki zacz do Dybicza listy pisywa? I Bóg

wie, czy ta ochota parlamentarska ze strony uiej^rzy-

jaciela, nie jest umylonym na zgub nasz fortelem,

eby atwoci^ czy szczer czy ufian zaatwienia spo-

ru zgodnym sposobem, ukróci na czas przynajmniej

natarczywo opinii europejskiej, znaglajac moe ga-

binety w tej oto chwili do skuteczniejszego poparcia

naszej sprawy? Podajc teraz- rk najezdnikom, wy-

rzeklibymy sie wszelkiego prawa, jakie dotd mieli-

my do czynnego, zbrojnego wdania sie w rzecz nasz,

ze strony ludów i mocarstw, mniej lub wicej yczli-

wych Polszcz, a nieprzyjaznych Rossyi. Wreszcie,

umiejmy oceni wano naszego obecnego pooenia

pod wzgldem wojskowym. Warszawa jest niezdobyta.

Wojsko liczne i dolJre we wszystko opatrzone. Dzia

mnóstwo, a prochu i kul nie zabraknie. Nieprzyjaciel

na tej stronie Wisy, nie tak straszny i pottjny jakby

chcia udawa przed nami! Policzylimy jego piechot

i jazd! A kto wie, czyli te nie dlatego da uka-

dów, aeby potargowawszy sie, uzyska rozejm, a uda-

jc wszelkie dla nas przyzwolenie, uzyska to czego
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pragnie i móg bez przeszkody wyj za Bug i cofa

sie, ze swego pooenia? — Prdzej lub póniej ao-
wa bdzie, e przeszed rzek nasz, pokadajc ufno
w nadziei ukadów, ugruntowanej na umyle Skrzyne-

ckiego i jego stronników. By moe e si(j mylimy,

lecz wszystko co postrzegamy okoo siebie upowania

nas do mniemania: e powinien zosta na tj stronie

Wisy na wieki. Niechaj kopce jego i mogiy okryje

w wiosennej porze zielona murawa ! Grób cichy, ob-

szerny, roztworzysty dla nich lub dla nas, czy nie-

b^dzie pikniejszym pomnikiem sa^\'y narodowej od

ukadów, które nigdy skutku adnego nie wezm. Nie

chcemy amnestyi, nie chcemy królestwa miedzy Bu-

giem i Prosn^, z ow zgwacon konstytucy ! — Nie

radzimy ?« tej clatli ukadów.



Ukady.

Gazeta Narodowa, d. 16 wrzenia 1831 r. No. 6.

Myl pokoju i zgody janie przed nami w dali, jak

kada niepewna nadzieja. Nie odrzucamy ze wzgarda^

tych darów ; lecz adna okoliczno, aden mus, adna

kolej nie zniewoli nas do poywania ich w niesawie,

w goryczy serca i w niepokoju sumienia. Co moe sta-

teczno w przedsiwziciu, i na co siq wielka zdobywa

cnota, to dzisiaj pokamy przed obliczem nieba i zie-

mi, jeliby sie komu rozumie podobao, e naród dziel-

ny i bitny samemu sobie zaprzysionej nie dotrzyma

•wiary. Liczni, zbrojni, niezomni, czegó jeszcze nie

osia^gniemy moc, zgoda^, i owym duchem, którj^ wiel-

kich przodków naszych nieraz unosi i wzmaga w naj-

ciszych przygodach? Obrómy wzrok nasz ku tym

czasom, kiedy obca przemoc gnbia mieszkaców Pol-

ski daleko licznejszemi i boleniejszemi nili teraz kla-

skami! Któ w tenczas ratowa upadajca^ ojczyzn^, kto

wspiera poczciwych? Kto ich hartowa, w zym, prze-

ciwnym losie? Oto niewielka garstka, nieliczna, ru-
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choina, przeuobiia, orna rzeczpospolita wiernych,

nieustraszonych, którzy wasny poytek, pokój i wy-

god nigdy na równej szali nie kadli z czci narodu

i korzyci ogóu. To bractwo wiernych ojczystej spra-

wie, ten wspaniay i wielki zakon rycerzy narodowej

niepodlegoci, miejmy teraz jak zawsze w ywej i tkli-

wej pamie^ci. Przez 7 lat róna^ walczyli kolej;\, 7 lat

cierpliwie znosili wszystkie trudy, i wszystkim niebez-

pieczestwom stawiali czoo, mnie, ochotuie, dusza, i

ciaem z prywatnych wychodzc luesnasek, koja^c szcze-

gólne urazy dla dobra powszechnego, suchajc sta-

rszycli w przeoestwie, krzepice sif^ skromuem jadem

i napojem, odpoczywajc pod goem niebem w burzy,

na wietrze i socie. Có nam przeszkadza wzno^vi

ten tak wietny przykad dziejów polskich i w dalsze

jeszcze czasy nieli konfederaci Barscy, przeduy bój

ki'wawj'? Albo to mód nasza nie rana i nienau-

czona wasnemi piersiami odpiera zgub od kraju ?

Czy nam zbywa na sprzcie wojennym? Mamy bu-

rzce dziaa, któremimy potylekro przerzedzali nie-

przyjacielskie zastpy. Mamy gste lasy i puszcze

jeszcze nieprzetrzebione ; a w tej Polszcz rozlegej,

bujnej, niezmiernej, od wschodu do zachodu, od pó-

nocy ku poudniowi, adnego kroku uczyni nie zdo-

amy, ebymy nie spotkali to rodaków, to wspózie-

mian pragncych dzieli nasze zamiary i niebezpie-

czestwa. W rodzinnej jestemy ziemi, w swoim kraju,

miedzy swoimi. Cho nieprzyjaciel opanowa stolica,

jeszcze to zwycistwa na jego stron nie przechylio.
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Nie pokona nas, ae tylko zniewoli do opuszezeniit

siedliska, któregomy przez mio naszych braci, i

z litoci dla tylu rodzin w ruin zamieni nie chcieli.

Nie dokazali wszystkiego Rossyauie wzif^ciem wspania-

ego miasta! Nie mury i paace, ale serca polskie-

s ogniskiem naszej witej sprawy, a tej tmerdzy a-

dna moc nie wemie i nie zburzy.

Dotychczas zasanialimy skrzydami naszemi War-

szaw, jako wai'Ownie bytu i niepodlegoci. Zajebcie

teje przez nieprzyjaciela zmienia natur wojny. Te-

raz bez staej posady w imi nigdy niezatraconych praw

naszych walczy bdziemy. Gdzie przenocujemy tam

bdzie stolica Polski, albo gdzie zejdzie kilka godzin

na radach, albo wreszcie gdzie siq choby na jedn

zatrzymamy chwil(^.

Jest przeto w naszej mocy przeciga wojn, po-

dug upodobania. O chlebie i o wodzie przetrwamy

wszelkie zmiany losu. Moemy sie rozdziela, rozsy-

pyAva, jawi sie i znika. Moemy wski'zes i wa-

snym przykadem uwici pami wszystkich ludów,

które przez dugie czasy, cho nierównemi siami obcy

najazd odpieray.

Jest w naszej mocy przemódz nawet cierpliwo nie-

przyjaciela. A jeli sdz Rossyanie e nas bd mu-

sem, bd namow znagl do zawarcia sromotnego

ukadu, wic ani znaj, ani ceni umiej bohatyrskiego

ducha wojsk polskich, które po takim krwi rozlewie

adnej nie znios niesawy, a przetrwawszy tyle bojów
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niezo zapewue oreza uwietnionego pamietnemi dzie-

ami dla zmazania go wieczn haba.

Wreszcie ci sami Rossyanie, którzy spalon Mo-

skwa opucili, i dla pokonania przemonego nieprzy-

jaciela, wasn spustoszyli ziemia, ci sami Rossyanie

be.d teraz przykadem dla nas jak uwaa, i jakim

ksztatem toczy naley wojn narodow. — I dla nas

miy pokój, ale uczciwy, nie uwaczajcy honorowi na-

rodu! Nie odrzucamy vikadów ale godziwych; w prze-

ciwnym razie wszerz i wdu spustoszymy tq ziemie,

eby nieprzyjació nie karmia, eby i za sto lat nie

poywali owoców swego najazdu.

15



Sejm

Gazeta Narodowa, d. 17 wrze.^^nia 1831 r. No. 7.

Zaczlimy i bo^dziemy cigle umieszcza w pimie

iiaszem treci posiedze sejmowych. Eada w ojoze, a

nie dugo moe ród szczeku orqa, jest wielka i wspa-

niaa, daleko wspanialsza nieli w najozdobniejszych

gmachach, nieli na krzesach zoconych i na kosztow-

nych kobiercach, Wesel sio narodzie, któremu z uy-

czenia losu przypada obradowa w takich okoliczno-

ciach, i w takiej potrzebie ojczyzny ! adn przewa-

g wietniej nie zasyniemy w dziejach, adnem zwy-

cistwem nie wzbijemy sio do takiej wielkoci, jak t
moca^ umysu, jak t nieugio^toci charakteru repre-

zentantów naszych, których nic nie zraa, nic nie nie-

pokoi, nic do zmiany nie skania w powzitym i za-

przysie.onym zamiarze. Wesel sie Polsko, i z uycze-

nia fortunnego losu przypado ci mie w takim stanie

rzeczy, takich wyobrazicieli twojej starej sawy i twojej

przyszj wielkoci ! I w rzeczy samej, jakiego szacunku,

jakiego uwielbienia nie warci ludzie, którzy porzuciwszy

dostatek, mienie, i pokój w cichym domu, i szczt^eie
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w rodziuueiii ustroniu, za pierwszym odgosem mod-

szych braci swoich, za pierwsz odezw odradzajcej

sie^ swobody, natychmiast bez wahania siq, bez trwogi

popieszyli uzna i uwici patryarchaln wadz swo-

ja, dzieo najwyszego entuzyazmu, spraw najwyszego

natchnienia politycznego, akt nigdy niezrówanej mia-

oci i zapau! którzy pochwaliwszy to przedsiewzio^cie

modego wieku, oddali pote'm wszystko co mieli dla

przywiedzenia go do skutku ! którzy z starej pleni

otarli wszystkie krzywdy i dolegliwoci narodu iw\-

skiego, którzy wywoali z niepamici wielkiemi i po

wszystkie czasy pamiotnemi uchwaami wszystkie prawa

jego caoci i niepodlegoci, którzy wytoczj^li pieczcie

wiecznej haby, piecze. nigdy nie zatai'ta_ na wszy-

stkich ukadach i zmowach drajiienej ssiadów poli-

tyki ! którzy umysem niezachwianym adn;i przeciwno-

ci radzili o dobru powszcchnem, czstokro ród bi-

tew 2)Ogromu rozbijajcego si o mury i sklepienia

gmachu, gdzie ich wielcy zasiadali przodkowie ! którzy

naostatek, gdy nieprzyjaciel dosta w moc swoj stolice

Polski, razem z wojskiem i^ostanowili dzieli wszelkie

bytu narodowego koleje. Oto teraz, pod strzech so-

mian, w miasteczku ladajakiem, pod otwartem obra-

duj niebem ; chodz miedzy onierstwem, dziel trudy

i niewygody onierza; utrzymuj go w wierze i na-

dziei, a w razie potrzeby, w razie naglcym, podziel

jego niebez2)ieczesfrva i jego saw. Czyje serce nie

uniesie siq radoci na taki widok równie wspaniay,

jak rozrzewniajcy? Czyjego ducha nie roznieci iskra
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cuoty i chway tych wielkich, tych prawdziwych re-

prezentantów narodu, tych rzetelnych wyobrazicieli da-

wnej i przyszej Polski? Weselcie siq mni bracia,

e takich wiadków macie waszego powit^cenia sie!

Te posiedzenia, te rady w obozie, nakoniec krew je-

dnego z reprezentantów, przelana w obronie stolicy, s
najchlubniejszym dowodem bytu narodowego; sa jawnej

nieprawdy zadaniem tym wszystkim, którzy moe rozu-

miej e Sejm Polski w publicznej przygodzie zrzek

si, lub zajjar tego, co dawniej wyrzek ze wzgldu

caej i niepodlegej Polski!



Wojsko Polskie.

Gazeta Narodowa, d. 18 wrzenia 1836 r. No. 8.

Keprezentauci Polskiego Narodu pami(^tnyin aktem

uznania powiecili narodowe powstanie, lecz wojsko

Polskie rozpoczo w nocy 29 Listopada to wielkie

dzieo naszego odrodzenia si politycznego. Wojsko

to liczniejsze teraz nieli w pocztkach rewolucyi, wsa-

wione okazaemi czynami, znane caemu wiatu z nie-

porównanego m^ztwa, karnoci i patryotyzmu, woyo
na siebie obowizek strzeenia i utx'zymywania honoru

ojczystej sprawy, na tej wj-sokoci, do której j same

podnioso w mniemaniu wszystkich ucywilizowanya^h lu-

dów europejskich, powieceniem siq bezprzykadnem i

wietnemi swego or^a pi'zewagami; do której j ró-

wnie podniosy szlachetne uchway sejmowe, czynione

Av imi cnoty polskiego onierza, w imi jego wytrwa-

oci, naostatek wtem zaufaniu: e polegnie lub

zwyciy. Jakikolwiek obrót wezm interessa pu-

bliczne, ku jakiemukolwiek kocowi rzecz nasza si

przechyli, w kadym razie wszystko teraz polega i po-

lega bdzie na sile i niezachwianym umyle narodo-
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wycli zastpów. Nigdymy w szeregach ojczystych wi-

kszego nie potrzebowali porzdku, nigdy sprawa narodu

cilej nie bya poczona z duchem karnoci wojsko-

wej jak w tej oto chwili, z której sie albo wietna przy-

szo albo upadek caego wywia^e narodu. Czy po-

chwyciwszy za oro znowu sie rzucimy w odmt nie-

bezpieczestw, czy zawrzemy z niei^i-zyjacielem umow,

zgoduji z narodow saw, w kadym z tych dwóch przy-

padków, onierz polski mie be^dzie sposobno uwie-

czenia dotychczasowych usiowa i trudów swoich, naj-

pikniejszym, najchlubni ejszym wawrzynem: to jest

obywatelsk gorliwoci w penieniu obowizków, które

honor, sumienie i ijotrzeba ojczyzny tak kademu

w szczególnoci wojskowemu przepisuj, jak w ogóle

caemu naszemu rycerstwu, wiodcemu od pod ojczy-

stemi chorgmami. — Jeli przypadnie z dzisiejszych

okolicznoci j^rzeduy wojnq w dalsze czasy, naten-

czas korzystajce z naszej rzeczywistej siy, z stanowisk

które zajmujemy, z sposobów któiych uycie od nas

zaley, miao podnosi sie moemy w nadziej : e los

yczliwy, jak j^rzedtem tak i teraz i^osuy naszemu

orowi. Odgadnie to i najprostszy rozum, e wzicie

stolicy nie nadao nieprzyjacielowi takiej wyszoci,

eby sie pewno zwyciztwa na obiedwie strony w ró-

wnej mierze way nie miaa. Jak przedtem tak i te-

raz rón kolej walczy moemy; jak przedtem tak i

teraz czas i okolicznoci zewntrzne skuteczniej nam

nieli Rossyanom dopomog. Zwaywszy comy dotd

zdziaali przez narodowe powstanie, zwaywszy jakie
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wojn nasza, pooylimy zasugi w powszechnej spra-

wie wolnoci i owiaty europejskiej, szczególniej przez

starganie zasony, która okiywaa rzeteln niemoc ko-

losalnego ogromu z którym walczymy, a którego hasdy

dzie, i kada niemal cliioila loojny w Polszcz coraz

bardziej osabia bdzie i uszczupla w opinii wszystkich

ludów i wszystkich gabinetów; zwaywszy uaostatek,

e aby odnie' zupene zwycit^ztwo do jest z naszej

strony nie wtpi o zwycieztwie i kres boju do nie-

zamierzonego czasu odoy : w takim stanie rzeczy nie

pojmujemy coby na przeszkodzie stawao urzeczywi-

stnieniu naszych najwspanialszych, najpikniejszych na-

dziei. Czas i Europa s naszymi sprzymierzecami^

Ju llossya stracia w tej wojnie jedne^ wielk armi.

Nowe niepokoje, nowe rozprawy z naszemi wojskami,

nowe trudy tern nieznoniejsze, tem uciliwsze e siq

odbywa bd musiay w zimowej poi-ze, gro temu

mocarstwu nieprzewidziauemi kaskami. Pytamy si

czy w naszej nie bdzie mocy takhn ksztatem jjrowa-

dzi i przeciga tej wojny, eby nieprzyjaciel z wla-

nej ziemi adnej nie mia pomocy? Czy powsta

Avspóziemiaskich dotd nieukróconych i niestlumio-

nych, nie zdoamy rozarzy w jjoar nigdy nieugaszo-

ny najokropniejszej wojny? Dota^d walczylimy syste-

matycznie ; w bitwach tylko cieray si siy nasze

z nieprzyjacielskiemi ; lecz mus naglcej okolicznoci

zniewoli nas do rozwinicia rodków, jakie w chwilach

niebezpieczestwa nastrcza ucinionemu ludowi duch

rodzinnej, duch narodowej wojny. rodki te s bardzo
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liczne, i równie skuteczne jak straszne ! Takie tedy^

nadzieje mamy w przypadku rozpocze^cia kroków nie-

przyjacielskich, i te widoki nasuwaj siq uwadze pol-

skiego onierza, którego bitno i A^ytrwao wzno.

szeniu niewygód, to obywatelstwo i cnota ani na

chwil wtpi niedozwalaj o zbawieniu ojczyzny. W
przeciwnym za razie w razie, zawarcia ukadu zgodnego

z honorem narodowym, szczególniej przez czas tocz-

cych sie rozpraw na drodze dyplomatycznej, wszelkie

korzyci, jakich sie tylko spodziewa powinnimy, ró-

wnie zasadza si be^da^ na mocy naszej, i wynikn z tej

postawy wojska polskiego, jak w obliczu nieprzyjaciela

to wojsko zachowuje i zachowa. Warunki zgody wten-

czas tylko s uczciwe, jeli je or podpiera, nie za
wymusza przemoc zawsze wyniosa i niezomna w upo-

rze, gdy adnej przeciwko sobie siy nie postrzega.

Inaczej nieprzyjaciel przemawia do narodu majcego

tyle tysit^cy onierzy, gotowych zgina, dla wasnej

sawy : inaczejby przemówi gdyby to wojsko byo w so-

bie niezgodne lub rozprz^one, a tem samem sabe.

Wyti-wao, otó najpic^kniejsza cnota polska jak w ka-

dej tak szczególnie w tej chwili. — Mówi, e Sejm

Polski zamierzy uchwali znak honorowy dla uczcze-

nia tej wielkiej cnoty. I ten bidzie prawdziwym Po«-

lakiem, tego nawet cudzoziemcy za prawego patryote

uznaj, cz}'je piersi, w rozstrzygnieniu ostatecznem na-

rodowej sprawy, takim znakiem odzobione zostan.

Czcionkami W. G. Korna w Wrocawiu.
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